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Samenvatting.

Deze studie is verricht am informatie te verkrijgen omtrent het proces

dat de relatie bepaalt tussen de uitstorting van enzym als funktie van de

tijd en de daardoor veroorzaakte (te meten) verhoging van enzymconcentra

ties in het bloed bij optreden van een hartinfarkt (AMI). Deze informatie

kan mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een betrouwbare methode ter

bepaling van de infarktgrootte (hoeveelheid afgestorven hartspierweefsel)

op basis van de gemeten plasma-enzym-concentratie (p.e.c.).

De beschikbare data bestaan uit simultane bemonsteringen van de p.e.c.

van een aantal enzymen, gemeten (d.m.v. spectrofotometrische bepaling)

bij een reeks patienten na optreden van AMI.

Als model voor voornoemd proces wordt in principe een tweekompartimenten

model (t.k.m.) gehanteerdi daarnaast is oak nagegaan in hoeverre de geme

ten verschijnselen eventueel door een, vanwege zijn eenvoud aantrekkelijke,

eenkompartimentmodel (e.k.m.) verklaard kunnen worden.

Van een aantal parameters van het t.k.m. (P/Vi, P/Ve, zie hfdst. 2)

wordt verondersteld dat ze voor verschillende enzymen eenzelfde waarde

aannemen resp. de uitstortingsfunkties worden verondersteld slechts een

konstante faktor te verschillen voor verschillende enzymen. Dan is het

mogelijk de inherent onbekende, want "niet-meetbare" uitstortingsfunktie

te elimineren, waardoor een model resulteert dat de relatie beschrijft

tussen de p.e.c.'s van verschillende enzymen gemeten bij een patient.

De voor de betreffende data "bestpassende" parameters van dit model worden

bepaald door minimalisering van de kwadratensom der afwijkingen.

De mathematische beschrijving van de plasmakurve op basis van het

t.k.fl. geeft aan dat het, in principe, mogelijk is een aantal parameters

onafhankelijk te schatten uit een deel ("de staart") van de kurve. Simu

laties op grand van de verkregen resultaten wijzen echter uit dat deze

aanpak leidt tot te grote- en min of meer systematische fouten in de on

afhankelijk bepaalde parameters en dientengevolge oak in de overige.

Bij de uiteindelijk gehanteerde parameterschatting wordt nag slechts

een parameter onafhankelijk bepaaldi de overige worden bepaald d.m.v.

een niet-lineaire 6-parameter-fit m.b.v. de iteratieve methode van

Marquardt. Kovariantie-, korrelatiematrix en betrouwbaarheidsintervallen

voor de 6 parameters worden verkregen d.m.v. een statistische analyse van

het in de parameters gelineariseerde model.



Uit simulaties blijkt dat op deze wijze aanvaardbare schatting van de

parameters mogelijk is.

uit de met deze methode verkregen resultaten blijkt o.m. dat enzym

kombinatie CPK - aHBDH de betrouwbaarste schattingen oplevert resp. een

residuverloop geeft dat binnen de onverklaarde variantie van de meetfout

ligt. Uit recent onderzoek blijkt ook dat voornoemde veronderstellingen

met name voor deze enzymen goed gefundeerd zijn.

Voor zover betrouwbare resultaten zijn verkregen voor andere enzymkom

binaties (GOT - aHBDH resp. CPKmb - aHBDH), wijken de, voor vergelijking

in aanmerking komende, parameterwaarden weinig af van de bij CPK - aHBDH

gevonden waarden: in dit opzicht zijn de resultaten konsistent.

De gevonden verhouding van de uitgestorte hoeveelheden CPK en aHBDH

blijkt vrijwel volledig overeen te stemmen met de verhouding van deze

enzymen in menselijk hartweefsel verkregen bij hartoperaties.

De door ons gevonden parameterwaarden wijken aanzienlijk af van de tot

nu toe in de literatuur genoemde waarden: het extravaskulair volume blijkt

groter en de permeabiliteit P/Vi (zie hfdst. 2) lager dan in referenties

(3) en (5) genoemde waarden. Bovendien blijkt de afbraakkonstante K voor

een snel afgebroken enzym als CPK aanzienlijk groter (ong. faktor 5) dan

b.v. in referentie (4) i deze onderschatting van K blijkt te leiden tot een

vrijwel evenredige onderschatting van de berekende, totaal uitgestorte

hoeveelheid van het betreffende enzym.

Uit simulaties blijkt de variabiliteit in de parameterwaarden, zoals

gevonden bij de patienten, slechts in beperkte mate verklaard te klmnen

worden door interindividuele verschillen in uitstortingskurve en toevallige

meetfouten.

Vergelijking van de resultaten van de t.k.m.-fit en een vergelijkbare

e.k.m.-fit voor enzymkOmbinatie CPK - aHBDH, leidt tot verwerping van het

e.k.m. op grond van een in 85% van de gevallen signifikant toegenomen en

systematischer verlopend residu bij de e.k.m.-fit.



Summary.

The purpose of this study is to obtain information about the process,

which determines the relation between enzyme release (as a function of time)

and the thereby caused (measurable) increase of plasma enzyme concentrations

(p.e.c.) in cases of acute myocardial infarction (AMI). This information may

contribute to the development of a reliable method to quantitate the size

of a myocardial infarction based upon measured p.e.c.

Available data consist of simultaneously determined concentrations of

several enzymes in plasma samples obtained from patients suffering from AMI.

This study is focused on a two compartment model (t.c.m.) for the des

cription of the above-mentioned process. Besides it is considered to what

extend the observed phenomena may be explained by a one compartment model

(o.c.m.), which is attractive because of its simplicity.

It is supposed that two parameters of the t.c.m. (p/Vi, P/Ve, see

section 2) do not differ for different enzymes. The enzyme release (as a

function of time) is supposed only to differ a constant factor for two

different enzymes. Using these assumptions it is possible to eliminate the

inherently unknown ("not-measurable") enzyme release function, which results

in a model describing the relation between p.e.c. of two different enzymes

measured in one patient. Estimates of the parameters of this model are

obtained by least squares fitting procedures.

The mat;hematical description of the p.e.c. based upon the t.c.m. shows

that essentially it is possible to estimate several parameters independently

by curve-fitting of a part ("the tail") of the plasma curve (p.e.c.).

However simulations based upon the obtained results show that large and sys

tematic errors occur in the independently determined parameters and thereby

also in the remaining parameters.

In the eventual estimation procedure only one parameter (the limit con

centration of one enzyme) is independently determined; the remaining para

TIleters are estimated by a non-linear six-parameter-fit by means of the

me-thod of Marquardt. Covariance-, correlation-matrix and confidence inter

vals for the 6 parameters are obtained by a statistical analysis of the

linearised model. Simulations show that acceptable estimates of the parame

ters can be obtained.

Obtained results show that the enzyme combination CPK-aHBDH permits the

most reliable parameter estimations. Also, in this case, residual deviations



remain within estimated experimental error. A recent study shows that the

presumptions mentioned before, are well justified for these two enzymes.

As far as reliable results are obtained for other enzyme combinations

(GOT-aHBDH, CPKmb-aHBDH), the comparable parametervalues differ little

from those found with CPK-aHBDH.

The ratio obtained for released quantities of CPK and aHBDH is almost

completely in agreement with the amounts of these enzymes found in human

heart tissue obtained at thoracic surgery.

The obtained parametervalues differ considerably from those mentioned in

other studies: the extrvascular volume is found to be larger and the perme

ability P/Vi lower than in ref. (3) and (5). Besides the clearance constant

K for a fastly disappearing enzyme like CPK, is found to be much larger

(approx. 5x) than for instance in ref. (4) mentioned. This underestimation

of K results in an almost proportional underestimation of the calculated

total amount of released enzyme.

Simulations show that the variations in parametervalues, as found in

patients, can only partly be explained by interindividual differences in

the enzyme release curve and in random measurement errors.

Comparision of the results of the t.c.m.-fit and a comparable o.c.m.

fit for enzyme combination CPK-aHBDH, leads to rejection of the o.c.m. on

account of significantly increased- and more systematically distributed

residuals in 85% of the compared cases.
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Lijst van symbolen.

Vi - intravaskulair volume

Ve - extravaskulair volume

P - permeabiliteit

K - afbraakkonstante

FU - totale uitstorting van enzym_peruu:r::.

FU - uitstorting van enzym per uur, per liter, t.g.v. het hartinfarkt

Q - geintegreerde uitstorting van enzym, per liter,

t.g.v. het hartinfarkt
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J

r

R

- plasma enzym concentratie (p.e.c.)

- limiet concentratie

- CD - CL, p.e.c. verhoging t.g.v. het hartinfarkt

- met ruis behepte waarnemingsvektor

- i-de komponent van C

- realisatie van C.
-1.

- verwachtingswaarde van C.
-:l.

- aantal meetpunten

- ruisvektor

- parametervektor

- aantal parameters

"bestpassende" parametervektor

- niet-lineaire vektorfunktie

- Jacobiaanmatrix

- "gewogen" residuvektor

- kwadratensom der afwijkingen



/

N(~,a) - normale verdeling met verwachtingswaarde ~ en standaarddeviatie a

2X
n

-
m

- chi-kwadraat verdeling met n-m vrijheidsgraden

t - Student-verdeling met n-m vrijheidsgraden
n-m

F m - Fisher-verdeling met m resp. n vrijheidsgraden
n

res. - i-de residu
~

grad. . - j-de komponent van de gradient van het i-de residu
~,J

p - verhoudingskonstante van de uitstortingsfunkties van twee ver-

schillende enzymen

Clin(t) - funktie verkregen door lineaire interpolatie van de data

RC. - richtingskoefficient van Clin(t) in het j-de meetinterval
J

DTj _ (tijd-) breedte van het j-de meetinterval

GEM - gemiddelde waarde

VCG - variatiekoefficient van het gemiddelde (in %)

GRES - gemiddeld residu per meetpunt (in %)



Inhoud:

bldz.

Hoofdstuk 1: !~!~!~!~2'

1.1. Probleemstelling.

1.2. Overzicht tot nu toe verrichte studies.

Hoofdstuk 2: Model.

2.1. Het tweekompartimentenmodel.

2.2. Mathematische analyse.

2.3. Het eenkompartimentmodel.

1

3

5

6

12

3.1. Methoden en technieken. 14

3.2. Veronderstellingen, eliminatie uitstortingsfunktie. 21

3.3. Realisatie m.b.v. onafhankelijk geschatte parameters. 24

3.4. Definitieve realisatie voor het tweekompartimentenmodel. 25

3.5. Vergelijkbare realisatie voor het eenkompartimentmodel. 33

Hoofdstuk 4: Simulaties.

4.1. Gesimuleerde patientendata.

4.2. Simulatie op basis van patientenuitstorting.

Hoofdstuk 5: Resultaten.

5.l. Resultaten simulatie <t.k.m.) .

5.2. Resultaten tweekompartimentenmodel.

5.3. Resultaten eenkompartimentmodel.

5.4. Bespreking. resultateJ;l,.konklusies.

5.5. Suggesties voor verder onderzoek.

Literatuur.

36

42

44

53

62

66

71

74



- 1 -

1. Inleiding

Een kwantitatieve bepaling van de infarktgrootte (de hoeveelheid gestor

ven hartspierweefsel) is o.a. gewenst i.v.m. de beoordeling van het effekt

van therapeutische maatregelen tijdens en na het optreden van een akuut

hartinfarkt (afk. AMI, acute myocardial infarction).

Bij optreden van AMI is de bloedcirkulatie in een deel van de hartspier

geblokkeerd. Dit brengt met zich mee dat de zuurstoftoevoer naar de cellen

stagneert en dat akkumulatie van afbraakprodukten optreedti de betrokken

hartspiercellen sterven dientengevolge. De eel desintegreert en het celmem

braan wordt permeabel waardoor de, in relatief hoge concentratie binnen de

eel aanwezige enzymen 1), in het bloed vrijkomen.

De daardoor ontstane verhoging van de enzymconcentratie in het bloed

plasma (afk. p.e.c., plasma-enzym-concentratie) kan, bij bemonstering, ge

meten worden.

T.a.v. de meetmethode het volgende:

De specifieke reaktie die door een enzym gekatalyseerd wordt, biedt de mo

gelijkheid om de concentratie van zo'n enzym in een plasma-monster te be

palen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat de stof, die door

het enzym wordt omgezet, bij die omzetting een verandering in de licht

adsorbtie ondergaat. Door bij de juiste golflengte de lichtadsorbtie van

het reaktiemengsel te meten kan de omzettingssnelheid van zo'n stof geme

ten worden; deze varieert over een groot gebied lineair met de enzymcon

centratie (zie Lit.6 ).

De aldus gevonden z.g. plasmakurves geven een globale indruk van de groot

te en duur van het infarkt.

De hoeveelheid extra, t.g.v. AMI, in de bloedcirkulatie uitgestort

enzym is sterk lineair gekorreleerd met de hoeveelheid gestorven hartspier

weefsel (zie Lit.2,4) en kan dus toegepast worden als een maat voor de

infarktgrootte (" enzYmatische infariktgrootte").

Doordat de uitstorting van enzym 2 a 4 etmalen voortduurt, is voor de be

paling van de enzymatische infarktgrootte in elk geval nodig dat de p.e.c.

tot enige dagen na het optreden van AMI bemonsterd wordt.
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De gemeten verhoging van de p.e.e. is het gevolg van de enzymuitstorting in

het infarktgebied (zie fig. 1.1.1).

enzymuitstorting -----.-11 proce. verhoging p.e.e.

Fig. 1.1.1. De enzymhuishouding bij optreden van AMI.

Om de uitstorting als funktie van de tijd, en daarmee ook de totale hoe

veelheid uitgestort enzym, te kunnen bepalen, is het nodig om kennis te

verwerven over het proees dat de relatie tussen beide bepaalt. Aan de hand

van patienten- en dierexperimentele gegevens wordt dit proees geanalyseerd.

In het hier besehreven onderzoek wordt gebruik gemaakt van humane data.

In dat geval wordt het onderzoek gehinderd doordat men geen invloed heeft

op de uitstortingsfunktie (input, zie fig. 1.1.1) en bovendien alleen de

p.e.e. kan meten (en niet de eoneentratie in het extravaskulaire komparti

ment, zie hfdst. 2); men kan dus niet "in het proees kijken". In dierexpe

rimentele studies heeft men in beide opziehten meer vrijheid.

1) De ehemisehe proeessen die zieh in het liehaam afspelen worden voor

een groot gedeelte gekatalyseerd door z.g. enzymen. Dit zijn eiwitten

die zeer speeifiek een enkele ehemisehe reaktie bespoedigen. Doordat

de meeste reakties zieh afspelen in de eel, bevat deze een groot aan

tal van deze enzymen. Als de eel afsterft wordt de eelwand permeabel

en komen deze enzymen vrij.
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1.2. Overzicht tot dusver verrichte studies.

vrij snel na het bekend worden van het fenomeen van verhoogde plasma

enzym-concentraties na het akute hartinfarkt, is in dierexperimentele

proeven nagegaan of de maximale enzym-niveaus korreleren met de anato

mische infarktgrootte (zie Lit. 1). In deze studies werd nog geen reke

ning gehouden met verschillen in afbraaksnelheid bij verschillende honden

en met een extravaskulaire verdelingsruimte.

Witteveen en medewerkers (zie Lit. 2, 3) gebruikten een tweekomparti

mentenmodel (t.k.m.) voor de verwerking van patientenkurves.

Schattingen van de modelparameters werden verkregen uit literatuurgegevens

over bi-exponentiele plasmakurves gemeten na vasxulair inspuiten van

radio-aktief gelabelde eiwitten (dit waren niet de enzymen CPK en aHBDa).

Onder de hypothese dat de gevonden waarden voor P en Ve/Vi konstant zijn

voor alle patienten en de in deze studies betrokken enzymen,kunnen de

overige parameters (K en CL, zie hfdst. 2) en de "enzymatische infarkt

grootte", d.w.z. de totale hoeveelheid uitgestort enzym, bepaald worden.

Roberts en medewerkers introduceerden het eenkompartimentmodel (simpel

ste model) gebaseerd op inspuiting van gezuiverd CPK in honden. Bij deze

experimenten werd een monofasische verdwijning gevonden. Zeer recent heeft

deze groep echter een herwaardering van de vroegere resultaten gegeven

(zie Lit. 5) waaruit blijkt dat in feite een bi-exponentiele verdwijning

optreedt. Daarom wordt nu ook door deze groep een tweekompartimentenmodel

voorgesteld; ook zij verwaarlozen interindividuele variaties.

Bij alle groepen, hierboven genoemd, bestaat grote onzekerheid over de

gebruikte parameterwaarden. Dit omdat enerzijds parameterwaarden worden

gebruikt, verkregen m.b.v. andere eiwitten dan CPK of aHBDH (Witteveen)

en anderzijds parameterwaarden verkregen uit experimenten met honden

worden gebruikt voor patienten (Roberts). Bovendien vertoonden de verkre

gen parameters in beide gevallen grote experimentele variaties.

Een eerdere poging om uit humaan materiaal tot een betere bepaling

van parameters te komen d.m.v. curve-fitting van CPK- en aHBDH-kurves

werd gedaan door B. van Domselaar (zie Lit. 6). Hierbij werd uitgegaan

van het t.k.m. Tevens wordt een veronderstelling gedaan omtrent de struk

tuur van de uitstortingskurve (log-normale funktie), hetgeen een uitbrei

ding van de te schatten parametervektor met zich meebrengt.
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Enkele parameters worden onafhankelijk geschat uit "de staart" van de ge

meten p.e.c.; voor de overige parameters worden schattingen verkregen

d.m.v. curve-fitting.

Deze procedure bleek echter slechts bij uitzondering te konvergeren.

Ondanks de onafhankelijke schatting van een aantal parameters, blijkt de

schatting van de overige__ een buitengewoon slecht gekonditioneerd probleem

(hoge parameterafhankelijkheid). De gevonden waarden zijn dientengevolge

erg onbetrouwbaar.
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In deze studie wordt voor het in par. 1.1. genoemde proces, als voornaam

ste, onderstaand .tweekompartimentenmodel (t.k.m.) gehanteerd (zie ook

Lit. 3 ).

FU(t)
I, I

I
Vi I Ve

-'-p
CD (t) -t- CE(t)

I
I I

~K

Fig. 2.1. Het tweekompartimentenmodel

Ad fig. 2.1. : Vi - intravaskulair volume (ltr. )

Ve - extravaskulair volume (ltr.)

p - permeabiliteit (ltr./uur)

- afbraakkonstante -1
K (uur )

FU(t) - uitstorting van enzym (IU/uur)

CD(t) - intravaskulaire enzymconcentratie (IU/ltr.)

CE (t) - extravaskulaire enzymconcentratie (IU/ltr.)

De uitstorting FU(t) wordt in zijn geheel naar Vi verondersteld; wel

iswaar diffundeert een gedeelte van het enzym in de lymphe vloeistof maar

via de ductus thoracicus wordt dat relaflef direct getransporteerd naar

het bloed.

De konstante K is de som van de eerste-orde afbraakkonstanten; de i.h.a.

waargenomen (dubbel)exponentiele verdwijning van enzym uit het plasma geeft

aan dat er alleen sprake is van eerste-orde afbraak evenredig met de enzym

concentratie.

De aanname van afwezigheid van extravaskulaire afbraak is gebaseerd op

in vitro experimenten waarbij geen denaturatie van belang werd gekonsta

teerd. (zie Lit. 6 ).
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Opm. Bij het gezonde individu is reeds een hoeveelheid enzym in het plasma

aanwezig (z.g. limiet-concentratie: CL); er is konstant enige enzym

uitstorting in evenwicht met de afbraak.

De beschrijvende vergelijkingen behorend bij het in par. 2.1. besproken

fysische model zijn gebaseerd op de balansvergelijking voor elk kompartiment:

toename in kompartiment = toevoer - afvoer (van hoeveelheid enzym)

Beschrijvende vergelijkingen:

Ofwei:

V' d CD(t)
~ dt

Ve d CE (t)
dt

- K·Vi·CD(t) + p. (CE(t) - CD(t» + FU(t)

-p. (CD(t) - CE(t»

(2.2.1)

(2.2.2)

d CD
--=
dt

d CE
--=
dt

p • (C-E ) FU- K·CD + Vi - CD + Vi

p -
Ve • (CD - CE)

(2.2.3)

(2.2.4)

Onze interesse geldt de extra (vanwege AMI) uitstorting en concentraties

van enzym. Substitutie van

CD(t) = C(t) + CL en

CE(t) CE(t) + CL
(2.2.5)

geeft de dynarnische komponent van de vergelijkingen:

dC P
dt = - K·C + Vi • (CE - C) + FU (2.2.6)
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d CE P
~ = Ve • (C .,. CE) (2.2.7)

met FU(t) FU(t)
Vi - K·CL, (2.2.6a)

de extra uitstorting (lUi (ltr. uur))

De funkties van de tijd in deze vergelijkingen (C(t), CE(t), FU(t)) zijn

kausaal (f(t) = 0, t<O). Door eenzijdige Laplace-transformatie worden de

korresponderende relaties in het s-domein verkregen:

C(s)
(P/Vi) • cE (s) + FU (s)

s + K + p/Vi

CE (s)
(p/Ve) • C(s)

s + P/Ve

ftC(s)
-s. FU(s) CE (s) analoog.met = e C(.)d., en

0

(2.2.8)

(2.2.9)

Eliminatie van (niet meetbare) CE levert op:

---:-2 ....;s~+.:........;p;..:/_v;....;e~ FU (s)

s + (P/Ve + p/Vi + K)s + K·P/Ve
(2.2.10)

Ofwel:

(2.2.11)s+d
= (s+a) (s+b) FU(s)C(s)

met a = (p/Ve + p/Vi + K - V(P/Ve + p/Vi + K)2 - 4K·P/Ve)/2

b (p/Ve + p/Vi + K + V(P/Ve + p/Vi + K)2 - 4K·P/Ve) 12

d = P/Ve (2.2.12)

a, b en d positief reeel en b > d > a
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Dan geldt: D

De laatste bewering eist enige toelichting:

Zij D = (P/Ve + P/Vi + K)2 - 4K·P/Ve

(p/ve)2 + (P/Vi) 2 + K2 + 2K·P/Vi - 2KoP/Ve

(P/Ve - K)2 + (P/Vi)2 + 2K·P/Vi > 0

Dus: 0 < D < (P/Ve + P/Vi + K)2

Dan geldt op grond van relaties (2.2.12): b > a > O.

Een verdere specificatie van de onderlinge ligging der parameters wordt

verkregen door beschouwing van de uit (2.2.12) volgende relatie:

b = d d(l + Ve/Vi) - a
d-a

(2.2.13)

~la=d(l+ve/Vi) = Vi/Ve

a

= Ve/Vidbl
da a=O

Id
I
I
I
I
I

J
I
I
I
I
I
I
I
I

-- - -1- - - - - - -- - ---
I

I
I
I

d

o

b (a) t

d(1+Ve/Vi)

Fig. 2.2.1. De parameter b als funktie van a bij konstante

d en Ve/Vi.

Aangezien b > a > 0 geldt: 0 < a < d en b > d(l + Ve/Vi)

en dus b > d > a > O.

N.B. Indien a «d dan b ~ d(l + Ve/Vi), b weinig afhankelijk van K

Indien a t d dan b t ~, relatie (2.2.13) is dan numeriek instabiel.
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Dit wat betreft de onderlinge ligging der parameters.

Terugtransformatie van de met (2.2.11) korresponderende uitdrukking

C(s) = d-a
b-a

FU (s)

s+a
b-d FU(s)+ --.
b-a s+b

(2.2.14)

geeft de volgende relatie in het tijddomein:

C(t)
d-a
b-a

t
f e-a(t-L)

o

t

b-d fFU(L)dL + b-a
o

e-b(t-T) FU(L)dT (2.2.15)

De door FU(t) veroorzaakte verhoging van de p.e.c., C(t), is dus een

lineaire kombinatie van twee konvolutie-integralen van het type U(t)e-
pt*

FU(t) met U(t) de eenheidsstapfunktieenp een reeUe positieve konstante.

De extra enzymuitstorting FU(t) is een in de tijd begrensde funktie

m.a.w. voor tijdstippen t groter dan een zeker tijdstip t geldt FU(t)=O
o

en gaat (2.2.15) over in:

C (t)
-at

S'e
-bt

(2.2.16)t > t R·e +
0

t

met R
d-a feaT FU (T) dT=
b-a

0

t
b-d

f e
bT

FU(T) dTen S b-a
0

Daar b > a > 0 geldt voor een voldoende grote t ~ , bij benadering:
s~a

t > t
sta

C (t) .- R' e -at (2.2.17)

dus CD (t) R.e-at + CL (2.2.18)

\Jitdrukking (2.2.18) kan van belang zijn om de parameters a en CL onafhan

kelijk te bepalen (uit de staart, t > t
sta

' van CD(t)).

Zie fig. 2.2.2.
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t sta
200 -

t [uur]

Fig. 2.2.2. Enzymuitstorting en plasma-enzymconcentratie als funktie van

de tijd.

Voor de bepaling van FU(t) uit C(t) wordt gebruik gemaakt van de inverse

van relatie (2.2.10):

FU (s) (s+a) (s+b) C (s)
(s+d)

(2.2.19)

Ofwel FU (s)
C (s)= s·C(s) + (a+b-d)·C(s) + (ab-d{a+b-d))· s+d (2.2.20)

In het tijddomein komt dit overeen met:

t

FU(t) = d~ C(t) + (a+b-d)·C(t) + (ab-d(a+b-d)) of e-
d

(t-T)C(T)dT(2.2.21)

Indien de parameters a, b, d en CL bekend zijn dan kan uit de gemeten

CD(t) (= C(t) + CL) de uitstorting FU(t) bepaald worden met (2.2.21).

Opm. De differentierende term in (2.2.21) kan, door zijn ruisversterkende

eigenschappen, een bron van storing vormen bij numerieke bepaling.

van FU(t) uit de met ruis behepte, gemeten C(t). Met name blijkt dit
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het geval te zijn indien het de C(t) van een langzaam verdwijnend en

zym betreft (~HBDH). Blj snel verdwijnende enzymen (b.v. CPK, GOT) is

hiervan nauwelijk sprake. Het differentierend karakter van de over

dracht (zie 2.2.19) is dan minder sterk aanwezig (relatief grote . a

en b); bovendien wordt term d~ C(t) minder door ruis verstoord omdat

het signaal C(t) relatief snel varieert.

De definitie van de geintegreerde uitstorting (Q in IU/ltr.) luidt:

Q(t) ft FU(T)dT
o

(2.2.22)

Dus in het s-domein geldt:

Q(s) = FU(s)
s

(s+a) (s+b) C(s)
s (s+d)

(2.2.23)

Ofwel: Q (s) C (s)
ab+ -.
d

C(s) + (a+b-d-ab) • C(s)
s d s + d

(2.2.24)

De overeenkomende relatie in het tijddomein:

t

Q(t) = C(t) + ~b J
o

ab
C(T)dT + (a+b-d- dl) e-d(t-T) C(T)dT (2.2.25)

Op basis van deze relatie kan Q(t) bepaald worden uit de gemeten CD(t)

(= C(t) + CL) indien parameters a, b, d en CL bekend zijn.

M.b.v. relaties (2.2.12) kan Q ook uitgedrukt worden in de fysisch-rele

vante parameters, zie (2.2.26).

t

Q(t) = C(t) + K J C(T)dT + (P/Vi)
o

t

Jo

-(p/Ve)· (t-T)
e C(T)dT (2.2.26)

Vergelijking met de analoge uitdrukking voor het e.k.m. (zie par. 2.3)

leert dat de extra bijdrage aan Q t.q.v. het tweede kompartiment, Ve, gere

presenteerd wordt door de laatste term in (2.2.26).

Opm. Zowel FU als Q,zoals gedefinieerd in (2.2.21) resp. (2.2.25), zijn

gerelateerd aan het intravaskulaire volume:

totaal uitgestorte hoeveelheid enzym = Q(to)·Vi in (IU).
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Hoewel we op fysiologische gronden een tweekompartimentenmodel waar

schijnlijker achten, wordt in deze paragraaf toch aandacht gegeven aan de

analyse van het eenkompartimentmodel (e.k.m.), rekening houdend met de mo

gelijkheid dat het "t.k.m.-karakter" zo zwak in de data vertegenwoordigd

is dat een e.k.m. ook "goed past".

In dat geval verdient het e.k.m. de voorkeur vanwege zijn eenvoud en

daarmee samenhangende goede hanteerbaarheid bij een numerieke analyse van

de data.

-FU(t)
I

Vi •
CD(t)

I
t
K

Fig. 2.3.1. Het eenkompartimentmodel.

De mathematische analyse verloopt analoog aan die van het t.k.m.

Beschrijvende vergelijking:

d CD(t)
dt

= _ K.CD(t) + F~~t) (2.3.1)

Substitutie van CD(t) = C(t) + CL geeft de dynamische komponent:

dC- = - K·C + FU
dt

(2.3.2)

met FU(t) = FU(t)
Vi - K·CL (2.3.3)

Laplace-transformatie van (2.3.2) geeft:

C (s)
FU (s)

s+:K
(2.3.4)
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Dus:

(2.3.5)

Veronderstellen we weer FU(t) - a als t > t dan geldt:
o

t > t :
o

Zodat:

C(t) -Kt ft
o

= R"e met R' =
o

t > t :
o

CD(t) = R"e-Kt + CL (2.3.6)-

Zonder verdere veronderstellingen is het dus mogelijk aIle parameters

(K en CL) te schatten door curve-fitting van "de staart" van een gemeten

p.e.c. met behulp van relatie (2.3.6).

De uitstorting kan bepaald worden m.b.v. de uit (2.3.4) volgende relatie:

FU (t)
d

= dt C(t) + K'C(t) (2.3.7)

Voor de geintegreerde uitstorting geldt:

t

Q(t) = C(t) + K of C(T)dT (2.3.8)
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3. Parameterschatting.

3.1. Methoden en technieken

Als uitgangspunt bij de parameterschatting wordt in deze situatie het

volgende, i.h.a. (in de parameters) niet-lineaire1
) model gehanteerd:

c = f(x) + e (3.1.1)

met: C

f(x)

e

x

- waarnemingsvektor. ~
- niet-lineaire vektorfunktie n komponenten

- ruisvektor

- parametervektor nx komponenten

n > nx

Inherent aan (3.1.1) is dat de fout (~) additief is verondersteld. Voorts

wordt aangenomen dat er sprake is van een onafhankelijk-normaal-verdeelde,

"konstante" relatieve fout met verwachtingswaarde O. Met andere woorden;

voor de fout in het i-de meetpunt (e i ) wordt verondersteld:

e. is een aselekte trekking uit N(O,cr·C~)
~ ~

i=1,2 •• n(3.1.1a)

met: N(~,s) - de normale verdeling met verwachtingswaarde ~

en standaarddeviatie s

cr - standaarddeviatie van de relatieve fout ("de kon-

stante relatieve fout")

c~ - de verwachtingswaarde van C.
~ -~

In dat geval is de bestpassende x, !, de oplossing van (zie Lit.10 )

n
min { I

i=1
(3.1.2)

1 )
Ingeval het model lineair is (dus f(x) lineair is in x), is de parame-

terschatting een probleem van lineaire regressie; dat geval wordt toe

gelicht bij de behandeling van het in de parameters gelineariseerde

model (zie verder) .
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Het residu, C. - f. (x), wordt "gewogen" met faktor 1/c! i "de som der kwa-
1 1 1

draten van de relatieve fout wordt geminimaliseerd".

Ervan uitgaande dat ! bepaald is, kan (3.1.1) gelineariseerd worden in:

b.x = x - X

Voor kleine b.x geldt bij benadering:

f(x) = f(~) + J(~) b.x

met J(!), de Jacobiaanmatrix van f(x) in het punt x:

(3.1.3)

(3.1.4)

of
1

of
1

oX1
........

~nx
J(x) = (3.1.5)

of of
n n

oX1
........

~
nx

De i-de rij van J(x) is gelijk aan grad f. (x):
1

grad f. (x)
1

of.
(__1

oX
1

, ,
of.
__1_)
oxnx

(3.1.6)

Na substitutie van (3.1.4) gaat (3.1.1) over in:

J (!) b.x + e (3.1.7)

Wordt in 3.1.7 (analoog 3.1.2) de weegfaktor 1/C! ingevoerd, dan geldt
1

voor de i-de rij van het korresponderend stelsel:

r.
-1

grad f. (x)
____1_-_ b.x + v.

C! -1
1

(3.1.8)

i=l,2, .•... ,n.
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methet i-de, gewogen residu

r.
-1.

S - f. (j()
... 1. -

c'
i

(3.1.9)

en de i-de fout: v. = e./C~
-1. -1. 1..

Dan is het volgende lineaire model in ~x verkregen:

r = J (j() ~x + vw-

met J , de "gewogen" Jacobiaan (zie 3.1. 8) .
w

(3.1.10)

(3.1.11)

De foutvektor v is opgebouwd uit komponenten v. waarvoor vanwege (3.1.10)
-1.

en (3.1.1a) geldt:

v. is een aselekte trekking uit N(O,a)
1.

(3.1.11a)

Op grond van (3.1.11a) en de veronderstelling dat stochastische bijdragen

van J (j() te verwaarlozen zijn t.o.v. ~, kan de vektor ~x (en bijbehorendew-
betrouwbaarheidsintervallen) geschat worden door een lineaire regressie

analyse op basis van (3.1.11).

Enkele resultaten hiervan ( Lit. 11,12) worden in het nu volgende vermeld.

Voor de meest efficiente, zuivere schatter van ~x, Sx, geldt:

Zij R = min (E. - J ~x, r - J ~x) = min ~.(~x)w w
~x

dan geldt

R = (E. - J !Sx, r - J Sx)
w-- w-

(3.1.12)

(3.1.13)

(3.1.14)
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R.,..
en :2 is chi-kwadraat verdeeld met n-nx vrijheidsgraden:

(J

(3.1.15)

Aldus is de variabele

2 R
5 =~.......-

n - nx

2een goede schatter van (J (indien n-nx voldoende groot).

(3.1.16)

Zij = (JT J )~~
w W 1.1.

(3.1.17)

dan geldt:
Ex. - /),x.
-1 1.

s.Ja ..
- 1.1.

"" t n-nx (3.1.18)

de student verdeling met n-nx vrijheidsgraden.

Op basis van (3.1.18) kunnen betrouwbaarheidsintervallen voor de parameter

vektor /),X verkregen worden bij een gegeven betrouwbaarheidsniveau 1-a:

ISx. - Z 5 .Ja .. < /),X. < ISx + Z 5 .Ja ..
-1 0.- 1.1. 1. ----i a- 1.1.

met Z zodanig dat geldt:
a.

p {Z > Z } < a met Z ~ t
a. n-nx

(3.1.20)

(3.1.21)

Vanwege relatie (3.1.3) zijn met (3.1.20) ook, in eerste benadering, be

trouwbaarheidsintervallen voor de parametervektor x verkregen.

Voor de kovariantiematrix, kov(~), geldt:

kov(~)
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kov(x ,xl) ••••••• kov(x ,x )
nx nx nx

(nx x nx) (3.1. 22)

Op de diagonaal bevinden zich de varianties voor de parameters xl tim x .
nx

De met (3.1.22) korresponderende korrelatiematrix kor(~), (nx x nx),

bestaat uit de als voIgt gedefinieerde elementen (korrelatiekoefficienten):

p ..=
l.,J

kov(x.,x.)
l. J

\ I kov (x. , x.) • kov (x . , x . )V:_ l. l. J J

(3.1.23)

-1 < p < 1

De diagonaal van kor(x) bestaat uiteraard uit l-en. Beide matrixes zijn

symmetrisch.

Tenslotte is het bij een lineair model mogelijk te toetsen op de hypothese:

H : C = M x + v
0 0

(3.1.24)
H

1
: C M x + v

Daarbij is M een bekende n x m matrix (nx
1

=m) en Mo een eenvoudiger model,

d.w.z. de n x k matrix M_ (nx =k<m) bestaat uit k kolommen van M.
o 0

Zij R
-0

C - M (MT M )-1 MT C I 2
000 0

(3.1.25)

en R
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dan geldt voor z , gedefinieerd als

z =
n-m

m-k
.Eo - B.

R
(3.1.26)

dat m-kz 'V F ,
n-m

(3.1.27)

de Fisher-verdeling met m-k resp. n-m vrijheidsgraden.

De hypothese H kan met een onbetrouwbaarheid x verworpen worden indien
o

geldt:

z > F
ex

met F zodanig dat op basis van (3.1.27) geldt:
ex

p {z > F } < :a
- ex-

Voor de oplossing van probleem (3.1.2) wordt gebruik gemaakt van de

COSOR LIBRARY procedure MINIQUAD (zie Lit.l0 ). M.b.v. de daarin geimple

menteerde methode van Marquardt wordt ! iteratief bepaald.

Uitdrukkingen voor het i-de residu (resi ) resp. de gradient van het i-de

residu (grad. l' grad. 2.··.' gradi ) worden bepaald in de (externe,
1, 1, ,nx

door gebruiker te leveren) procedures RESIDUAL en GRADRES.

In het in deze paragraaf besproken geval van de "gewogen" parameter

schatting worden deze variabelen als volgt bepaald:

res.
1

gradi ,l

1 - f. (x) Ic.
1 1

=
(') x

(3.1.28)

(3.1.29)

grad. .;. -1,nx
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van C.• Verondersteld wordt dat de relatief klei
-1

stochastische bijdrage van C., de op basis van C~ afgeleide
1 1

De onbekende C~ (zie 3.1.2) is in deze uitdrukkingen vervangen door de
1

gemeten C., de realisatie
1

ne (ong.5%)

relaties niet ernstig zal verstoren.

Als stopkriterium is in MINIQUAD gehanteerd: lI~xll < 10-5 . Vanwege de

nogal uiteenlopende waarden van de komponenten van parametervektor x
2 -3

(b.v. xl ~ 10 ,x6 = 5.10 ,zie hfdst.5) is afgezien van een stopkrite-

rium waarin ook rekening wordt gehouden met de relatieve fout

(b.v. lI~xll < 10-5 + 10-5 Ilxll).

Bij de bepaling van betrouwbaarheidsintervallen, kovariantie- en korre

latiematrix wordt gebruik gemaakt van (3.1.28) resp. (3.1.29) voor de bere-

kening van E..' de "gewogenl' residuvektor, resp. J , de Jacobiaanmatrix voor
w

het gewogen geval. De berekeningen worden uitgevoerd in procedure

NONLINKOVKORCONFINT

waarin gebruik gemaakt wordt van de BEATHE-bibliotheek procedure

CONFIDENCE FORCE ZERO REGRESSION

(zie Lit.13) voor de lineaire regressie analyse (op basis van (3.1.11)) en

de daarmee samenhangende bepaling van de betrouwbaarheidsintervallen van

de geschatte parameters.
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In fig. 3.2.1. wordt het probleem in een systeem-diagram weergegeven.

FU (t) --...-I.I__t_._k_._m_._I-'::C.J,,(t':")'--_4I(+~I- • CD (t)

CL

Fig. 3.2.1. Het tweekompartiment-systeem

CD(t) is de bijbemonstering gemeten concentratie van enzym in het intra

vaskulaire kompartimenti het volume Vi daarvan mag als bekend verondersteld

worden. De funktie FU(t), de extra enzymuitstorting waarin we geinteres

seerd zijn, is de onbekende input van dit systeem.

De struktuur van het t.k.m. wordt gerepresenteerd door (zie 2.2.11) de

overdrachtsfunktie:

s+d
, b > d > a > 0(s+a) (s+b) (3.2.1)

met a, b en d de onbekende, te schatten modelparameters.

Een mogelijke aanpak is, om evenals dat voor het model is gedaan, veron

derstellingen te maken betreffende de struktuur van de inputfunktie FU(t)i

dit gaat gepaard met de introduktie van een extra aantal parameters P1 tim

Pm. Op basis hiervan en de modelstruktuur kan dan een uitdrukking voor

CD(t) gevonden worden in de parameters (a, b, d, CL, Pl •••.. Pm) en t. De

bij de data (CDi, ti, i=l ••••• n) behorende bestpassende parametervektor

kan dan bepaald worden.

Deze methode is reeds eerder toegepast (zie par. 1.2) met een niet erg

bevredigend resultaat (grote betrouwbaarheidsintervallen voor de gevonden

par~neterwaarden)i in de hier beschreven studie is dan ook gekozen voor een

andere aanpak.

De beschikbare data bestaan uit simultane bemonsteringen van de p.e.c.

van meerdere enzymen (aHBDH, CPK, GOT, CPKmb, PHI, zie Lit. 6 ).

Aangenomen wordt dat de uitstortingsfunkties van twee enzymen slechts

een konstante faktor (dus proportioneel) verschillen. Met name voor de
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kombinatie CPK, aHBDH is deze aanname goed gefundeerd: bij experimenten

met hartcelkweek blijken deze enzymen op volledig identieke wijze vrij te

komen (zie Lit. 7 ).

Dit geeft aanleiding tot de volgende hypothese:

FU2(t) = p·FU1(t), P konstant (3.2.2)

in woorden: de uitstortingsfunkties van twee verschillende enzymen (1 en 2)

zijn gelijkvormig; p is een onbekende evenredigheidskonstante.

Op grond van (3.2.2) is het mogelijk de (struktuur van) de uitstortings

funktie te elimineren:

Cl (s)
s+dl

Ful (s)
(s+al) (s+bl)

C2(s)
s+d2

FU1(s)= • p •
(s+a2) (s+b2)

C2(s)
s+d2 (s+al) (s+bl) • cl (s) (3.2.3)Dus: = p •

(s+a2) (s+b2) s+dl

De diffusiekonstanten zijn weinig gevoelig gebleken voor de verschillen

in molekuulgewicht (M) in de range van M van de in deze studie betrokken

enzymen (M = 80.000 a 140.000, zie Lit. 8 ).

Dit geeft aanleiding tot de volgende hypothesen:

(P/Vi)l = (P/Vi)2

(p/ve)l = (P/Ve)2

(3.2.4a)

(3.2.4b)

Orndat d P/Ve, en op grond van (3.2.4) dus dl = d2, gaat (3.2.3) over in:

C2 (s) = (s+al) (s+bl) cl (s)
p (s+a2) (s+b2) (3.2.5)

Cl(t) C1D(t) - C1L, c2(t) = C2D(t) - c2L (3.2.5a)
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Op basis van een representatie van (3.2.5) in het tijddomein en de data

{elD., e2D., t., i=l ••••• n} van een geschikte~) enzymkombinatie, kunnen
1. 1. 1.

de bestpassende parameters

{elL, e2L, al, a2, bl, b2, p}, 7 parameters

bepaald worden. De korresponderende "fysische" parametervektor

{elL, e2L, P/Vi, Vi/Ve, K1, K2, p}

is dan op grond van hierna afgeleide relaties 3.2.9 ook bekend.

Er geldt (zie 2.2.12):

(3.2.6)

(3.2.7)

al + bl P/Vi + P/Ve + Kl

a2 + b2 = P/Vi + P/Ve + K2

a1 . b1 = Kl • P/Ve (3.2.8)

a2 • b2 = K2 . P/Ve

Zodat:

P/Ve = (al • bl - a2 • b2)/(al + bl - a2 - b2)

Kl = at • bl / (P/Ve)

K2 = a2 • b2 / (P/Ve)

P/Vi a2 + b2 - K2 ~ P/Ve

,(3.2.9)

:.t)
Niet iedere enzymkombinatie is geschikt voor een numerieke analyse op

basis van (3.2.5); o.a. bestaat het gevaar dat een overbepaald systeem

resulteert indien de plasmakurven lite weinig verschillen" (zie par. 3.4).
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Zoals in par. 2.2. Uiteengezet geldt vanaf een zeker tijdstip t t nages a
noeg voor de gemeten p.e.c.:

CD(t)
-at= R·e + CL (3.3.1)

In principe is het dus mogelijk de parameters (C1L, al) en (C2L, a2) on

afhankelijk te bepalen door curve-fitting op basis van bovenstaande uitdruk-

king en de na t gemeten concentratie. Dit is aantrekkelijk omdat daarmee
sta

mogelijke afhankelijkheid tussen parameters ontlopen wordt en de numerieke

procedures eenvoudig blijven. De resterende 3 parameters (p, bl, b2) kunnen

geschat worden m.b.v. een lineaire drie-parameter-fit gebaseerd op de met

(3.2.5) korresponderende uitdrukking:

Ofwel:

C2(s)
s+b2. --=
s+al

p . s+bl Cl (s)
s+a2

(3.3.2)

C2 (s) = p • (bl-a2) • Cl (s) + p.Cl (s) + (al-b2) • C2(s)
s+a2 s+al

(3.3.3)

Dus in het t-domein:

C2 (t) Pl·Fl(t) + P2·Cl(t) + P3·F2(t)

t

met: Fl(t) =
oJ

e-a2 (t-.) Cl(.)d.,

t

F2 (t) of
e-al(t-.) C2(.)d.,

C2(t) = C2D(t) - C2L, Cl(t) = C1D(t) - C1L

(3.3.4)

(3.3.4a)

(3.3.4b)

De relaties tussen geschatte en oorspronkelijke parameters zijn als volgt:
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bl = a2 + Pl/P2

en dus: p = P2

b2 = al - P3

(3.3.5)

De konvolutie-integralen (3.3.4a) worden berekend door Cl(t) resp. C2(t)

in de integrand te vervangen door de kontinue funkties die ontstaan door

de meetpunten lineair te interpoleren (zie par. 3.4).

Door lineaire regressie op basis van (3.3.4) worden bestpassende waar

den voor de parameters Pl, P2 en P3 verkregen; toepassing van 3.3.5 geeft

korresponderende waarden voor bl, b2 en p.

Uit simulaties, gebaseerd op aldus verkregen parameterwaarden en uit

stortingskurven, is gebleken dat deze aanpak leidt tot te grote fouten in

de geschatte "staartparameters" (i.h.b. voor een snel afgebroken enzym)

(b.v.CPK, GOT) en dientengevolge ook in de overige parameters.

Oorzaak hiervan is de lang (80 a 100 uur), "tailende" enzymuitstorting en

de (langer dan verwacht) storende bijdrage s.e-bt • Om deze storende in-

vloeden te ontlopen moet t zo groot gekozen worden dat de data te wei-sta
nig van de limietconcentratie verschillen om a betrouwbaar te schatten.

Itereren in een van de staartparameters (al, behorend bij het snelst

afgebroken enzym) verbetert de resultaten maar de tendens van m.o.m.

systematische fouten blijft.

Na de onbevredigende resultaten met de in par. 3.3. beschreven aanpak,

is besloten tot de hier beschreven opzet.

In alle stadia van het onderzoek is gebleken dat de keuze:

enzym 1 - snel verdwijnend enzym resp.

enzym 2 - langzaam verdwijnend enzym,

de meest betrouwbare schattingen van de parameters op basis van uitdruk

king (3.4.1) oplevert.

C2 (s) (s+al) (s+bl) Cl (s)
p (s+a2) (s+b2) (3.4.1)

Dit is een niet zo verwonderlijk resultaat omdat bij deze keuze is vol

daan aan de voor de hand liggende eis dat de p.e.c.'s in (3.4.1) zoveel
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mogelijk van elkaar moeten verschillen; bovendien heeft de overdrachtsfunk

tie in (3.4.1) in dat geval een laagdoorlaat-karakterz) zodat de storende

invloed van ruis (in e1) gematigd wordt.

o -t [uur]

Fig. 3.4.1. Plasma-enzym-concentraties, gecorrigeerd voor de limietconcen

tratie.

Met (3.2.5) en (3.2.5a) korresponderen de volgende uitdrukkingen:

C2 (5)
K1-K2 C1(s) C1(s)= p.C1 (5) + P b2-a2 [ (b2-P/Ve) s+b2 + (P/Ve-a2) s+a2 ] (3.4.2)

met: C1(t) = C1D(t) - C1L, C2(t) = C2D(t) - C2L (3.4.2a)

In het tijddomein wordt dit:

C2D(t) 2 1( ) Kl-K2 [(b2-P/Ve)·F(b2,t) + (P/Ve-a2)F(a2,t)]C L + p·C t + p. b2-a2

(3.4.3)

met: C1(t) =

F(b2,t)

C1D(t) - C1L,

= ft e-b2 (t-T) Cl(T)dT
o

(3.4.3a)

x) Er geldt i.d.g. K1 > K2; uit 3.2.8 volgt dan a1+b1 > a2+b2. Aangezien in

par. 2.2. is gekonstateerd dat b monotoon stijgt met a geldt dus ook

a1 > a2 en b1 > b2. Dan heeft de overdracht laagdoorlaat eigenschappen.
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omdat bij de laatstgemeten data (t > 200 uur) van het "snelle enzym" de

limietconcentratie reeds wordt bereikt, kan C1L onafhankelijk uit C1D(t)

bepaald worden door daarvoor het gemiddelde te nemen van de laatstgemeten

concentraties.

De overige parameters (C2L, a2, b2, K1-K2, p/Ve, p) worden geschat in een

niet-lineaire zes-parameter-fit op basis van relatie (3.4.3).

De konvolutie-integraal (zie 3.4.3a) van het type

t

F(E,t) = of e-E(t-T) C(T)dT (3.4.4)

wordt op de volgende wijze berekend (benaderd).

De funktie C(t) in de integrand wordt benaderd met de kontinue funktie

Clin(t) die ontstaat door lineaire interpolatie van de, voor de limietcon

centratie gecorrigeerde, meetpunten {t., C., i=l ••••• n}, aangevuld met. ~ ~

(0,0), zie fig. 3.4.2.

Clin (t)

~ C~--=-otc"""",,=+-.;;.:n -t

n-1 n

Fig. 3.4.2. Lineair gelnterpoleerde data.

Dit is in feite de enige benadering; voor het overige kan de konvolutie

integraal "exact" worden geevalueerd op hierna beschreven wijze.

In het j-de meetinterval (t. 1 < t < t.) geldt:
J- - J

(3.4.5)

met RC.
J

= (C.-C. l)/(t j -t. 1)
J J- J-

(3.4.5a)
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Voor FL(E,t), de benadering van F(E,t) geldt dan:

t < t- n

t

FL(E,t) = of e-E(t-.) Clin(.)d. (3.4.6)

Opm.: voor t > t is Clin(t) niet gedefinieerd.
n

Zij teen tijdstip in het i-de meetinterval, dan geldt:

i-1
FL(E,t) = L

j=l

+

t

J + RC .• (.-t. l)}d. (3.4.7)
~ ~-

Opm.: uiteraard vervalt de laatste term indien t overeenkomt met een

meettijdstip (t = t. 1).
~-

De in (3.4.7) optredende integralen kunnen analytisch worden bepaald; dat

levert als resultaat:

t < t
- n FL(E,t) =

i-1
L [e-E(t-tj) {RCj ( 1/) }• DT,- E + C. 1

J J-j=l

+ [Ci _
1

+ RCi (t - t
i

_
1

- l/E)

(3.4.8)

met DT.
J

(3.4.8a)
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Opm.: De evaluatie van FL(E,t) volgens (3.4.8) wordt uitgevoerd in proce

dure CONVOL: indien t = t. 1 dan in procedure INT.
~-

Bij de bepaling van FU(t) uit C(t) (en omgekeerd bij simulaties, zie

par. 4.2) resp. Q(t) uit C(t) worden de konvolutie-integralen eveneens be

naderd m.b.v. (3.4.8).

De in de uitdrukking voor Q(t) (zie 2.2.25 resp. 2.3.8) optredende integraal

(3.4.9)

wordt op analoge wijze bepaald. Zij teen tijdstip in het i-de meetinterval,

dan wordt I(t) benaderd met IL(t) volgens:

i-1 t.

IL(t) = r f J (C. 1 + RC. (.-t. l»d.
j=l J- J J-

t. 1J-

t

+ J (C. 1 + RC. (.-t. 1) )d. (3.4.10)
~- ~ ~-

t. 1
~-

Dus:

IL(t)
i-1r [(C. 1 + RC.·DT./2) ·DT. ]
j=l J- J J J

+ (C. 1 + RC. (t-t. 1)/2) (t-t. 1)
~- ~ ~- ~-

(3.4.11)

Voor de relatie tussen de data

{C2D., Cl., t., i = 1,2 ••• n}
~ ~ ~

wordt op basis van (3.4.3) het volgende model geponeerd:

(3.4.12)
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i = 1, 2, ••••• ni n = aantal simultane metingen

met: g. (x) = xl + x2·Cl. + ~3·FL(x5,t.) + x4·FL(x6,t.)
111 1

x = (xl, x2, •••.• x6)

(3.4.13)

(3.4.14)

De fout, e., in (3.4.12) is additief. Dit is gebaseerd op de veronderstel-
-1

ling dat de stochastische komponent in g(x) (t.g.v. fout in Cl resp. bena-

derende berekening integralen) te verwaarlozen is t.o.v. de stochastische

bijdrage van C2D. Op grond van het feit dat Cl(t) laagdoorlaat gefilterd

bijdraagt aan g. (x) wordt verwacht dat hieraan in voldoende mate wordt
1

voldaan, m.a.w.:

e. ~ meetfout in C2D
i-1

Er wordt voorts verondersteld dat de meetfout een "konstante" relatieve

fout is welke voldoet aan:

6 i is een aselekte trekking uit N(o,re x C2Di)

met: N(~,a) - de normale verdeling met verwachtingswaarde

~ en standaarddeviatie a

re - relatieve fout

C2D'. - de verwachtingswaarde van C2D.
1 --1

De volgens het kleinste kwadratencriterium bestpassende parametervektor

is in dat geval de oplossing van (zie par. 3.1):

min {
n 2I [(C2Di - gi (x) )/C2Dl] I x E R6 }

i=l
(3.4.15)

In par. 3.1. is aangegeven op welke wijze een oplossing voor (3.4.15)

wordt verkregen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende uitdrukkin

gen voor het i-de residu, resp. de gradient van het i-de residu:

(3.4.16)
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15 res.
grad. 1

~

1/c2D,= = -
~, 15 ~1 ~

15 res.
grad. 2

~
- Cl

i
/C2D

i
= =

~, 15 x2

15 res.
grad. 3

~ - FL(x5,t.)/C2D.=
~, 15 x3 ~ ~

15 res.
grad. 4

~
- FL(x6,t.)/C2D.= =

~, 15 x4 ~ ~

15 res. 15FL (x5, t .. )
grad. ~

- x3
~

I C2D.= =
~,5 15 x5 IS x5 ~

15 res. 15FL(x6,t. )
gradi

~

- x4
~

I C2D. (3.4.17)= =,6 15 x6 <5 x6 ~

De in komponenten 5 en 6 optredende differentiaalquotienten kunnen analy-

tisch bepaald worden:

<5FL (E, t.)
~----,---- =

<5E

i

L
j=l

_e-E (ti -tJ'_l) {HK2(1 + E(t,-t. » - Rc,/E}]/E2 (3.4.18)
~ J -1 J'

met HK1 -- RC
j

(DTj - liE) + C
j

_
1

(3.4.18a)
HK2 = RC, (- 1IE) + C, 1

J J-

6 FL (E,t.)
De bepaling van FL(E,ti ) en 15 E ~ volgens (3.4.8) en (3.4.18) wordt in

procedure BEPAAL F EN DFDE gerealiseerd.

De relaties tussen de parametervektor x en de "oorspronkelijke" parameters

luiden als voIgt:
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xl C2L

x2 = p

x3
Kl-K2

(b2-p/Ve)= p
b2-a2

(3.4.19)

x4
Kl-K2

(P/Ve-a2)p
b2-a2

xS b2

x6 = a2

En dus:

C2L xl

P x2

p/Ve = (x3·x6 + x4·xS)/(x3 + x4)

(3.4.20)
K2 = xS·x6 I (p/Ve)

Kl K2 + (x3 + x4) I x2

p/Vi x5 + x6 - K2 - p/Ve

Kovariantie-, korrelatie-matrix en betrouwbaarheidsintervallen voor de

parameters xl tim x6 worden bepaald op de in par. 3.1. beschreven wijze

voor het in de parameters gelineariseerde model.
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om te kunnen beoordelen of resp. in hoeverre de waargenomen verschijnse

len (p.e.c.-data) beter met een t.k.m. dan met een e.k.m. verklaard kunnen

worden, is het nodig dat een vergelijkbare parameterschatting voor het

e.k.m. wordt uitgevoerd. De uitgangspunten en realisatie ervan zijn in hoge

mate analoog aan de "t.k.m.-versie" als behandeld in par. 3.4, zodat kan

worden volstaan met een beknopte behandeling van de "e.k.m.-versie".

Op grond van hypothese (3.2.2) en relatie (2.3.4) geldt voor twee ver

schillende enzymen (indices 1 en 2):

resp.

Cl(s) =

C2 (s)

FUl (s)
s+Kl

FUl (s)
p s+K2

(3.5.1)

(3.5.2)

Eliminatie van FU1(s) geeft:

C2(s)
s+Kl -

P s+K2 Cl (s) (3.5.3)

Ofwei: C2(s) = p Cl(s) + p (Kl-K2) ~~~;) (3.5.4)

In het tijddomein komt dit, na substitutie van C2(t)

een met:

C2D(t) - C2L over-

C2D(t) = C2L + P Cl(t) + P (Kl-K2) F(K2,t)

met Cl(t) = C1D(t) - C1L,

(3.5.5)

F(K2,t)

t

J
e-K2(t-.) Cl(.)d.

o
(3.5.5a)

In totaal zijn er 5 te schatten parameters, te weten:
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{ClL, C2L, Kl, K2, p} (3.5.6)

Ook i.d.g. wordt ClL onafhankelijk geschat resp. een benadering FL(K2,t)

voor F(K2,t) verkregen door lineaire interpolatie van de meetpunten (zie

par. 3.4). De resterende parameters C2L, Kl, K2 en p worden geschat in een

niet-lineaire vier-parameter-fit op basis van (3.5.7).

Hiertoe wordt het volgende model geponeerd (analoog par. 3.4):

C2D. = h. (x) + e.
--:1. ~ -~

i = 1,2 ••••• n

(3.5.7)

Opm.: De modelfunkties h. (x) en g. (x) (zie par. 3.4) vergelijkend blijkt
- ~ ~

de uitbreiding van e.k.m. naar t.k.m. in deze representatie neer te

komen op uitbreiding van h. (x) met een konvolutie-integraal van het
~

type Yl·F(y2 ,ti ); daarmee worden twee extra vrijheidsgraden (Yl en

Y
2

) toegevoegd.

Voor de fout e. gelden dezelfde veronderstellingen als in par. 3.4 zodat
-~

de parameterschatting verder analoog par. 3.4 kan worden gerealiseerd met

dien verstande dat nu voor het i-de residu resp. voor de gradient daarvan

de volgende uitdrukkingen worden gehanteerd:

res. = 1 - {xl + x2·Cl. + x3·FL(x4,t.)}!C2D.
~ ~ ~ ~

gradi,l = -1!C2Di

grad. 2 -Cl.!C2D.
~, ~ ~

(3.5.8)

(3.5.9)

grad. 3
~,

grad. 4
~,

= -FL(x4,t.)/C2D.
~ ~

<5FL(x4,ti )
= -x3 ox4 /C2Di
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De relaties tussen de parameters zijn Ld.g.:

xl C2L

x2 = p

x3 = p (K1-K2)

x4 = K2

Zodat:

C2L = xl

p x2

K1 = x4 + x3/x2

K2 = x4

(3.5.10)

(3.5.11)
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4. Simulaties

Onder patientendata wordt hier verstaan: de resultaten van (overwegend)

simultane metingen van de p.e.c. van twee verschillende enzymen. Een enkele

keer mislukt de bepaling van de concentratie van het ene enzym terwijl die

voor het andere wei lukt. Bovendien wordt de concentratiebepaling van een

snel verdwijnend enzym eerder achterwege gelaten vanwege het bereiken van

de limietconcentratie. Patientendata bestaan dus in eerste instantie uit

vier, twee aan twee geassocieerde rijen getallen (meettijden resp. gemeten

concentraties) :

{tl
i

, C1D
i

, i=1,2 ••.•• nl}

{t2., C2D., i=1,2 ••••• n2}
~ ~

(4.1.1a)

(4.1.1b)

Opm. De data (4.1.1a) en (4.1.1b) worden t.b.v. de parameterschatting op

elkaar afgestemd door (nadat C1L geschat is uit (4.1.1a)) het uit de

rijen verwijderen van niet-simultane metingen resp. het aanvullen van

(4.1.1a), voor meettijden t2
i

~ tl
n1

, met "meetpunten" die de geschat

te C1L als waarde toegekend krijgen.

Simulaties van data (4.1.1) worden verkregen door op basis van een gege-

ven FU(t),input-parameterset

concentratie {CS(t.), i= 1,2
J.

Met (4.1.1) korresponderende

(a, b, d, CL) en tijdrij {t., i=1,2 ••• n} de
~

n} te berekenen m.b.v. (2.2.15).

rijen gesimuleerde data

{tl., CS1., i=1,2 ••• nO
~ ~

{t2., CS2., i=1,2 ••• n2}
~ ~

(4.1.2a)

(4.1. 2b)

voldoen "exact" aan de in hoofdstuk 3 afgeleide modelrelaties indien ook de

hypothesen (3.2.2) resp. (3.2.4) in acht genomen worden bij de simulatie;

in Fig. 4.1.1. is dit schematisch weergegeven.
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simulatie
proces

tl. , i=l,2, ••.• n1
1

CSl., i=l,2, ••.• n1
1

p.FU(t)

(a2, b2, d, C2L)
§

t2. , i=l,2, •••. n2

simulatie 1

1..__p_r_o_c_e_s__.......J-----l·· CS 2i' i=l, 2 , •••• n2

Fig. 4.1.1. Simulatie van patientendata volgens model en hypothesen.

Om zo goed mogelijk de patientendata na te bootsen, wordt uitgegaan

van een analytisch beschreven FU,(t), die goed overeenkomt met de bij pa

tienten gevonden uitstortingskurven. In het algemeen varieren deze voor

een reeks patienten in hoogte- en tijdstip van bereiken- van het maximum

resp. in lengte van "de staart".

Er wordt uitgegaan van een "genormeerde" uitstortingskurve FN(x), die

opgebouwd is uit derde-graads krommen; de keuze daarvoor is zodanig dat

FN(x) en zijn eerste afgeleide kontinu zijn.

Voornoemde variabele eigenschappen van de uiteindelijke uitstortings

kurve zijn dan nog in te stellen d.m.v. drie parameters:

TM - tijdstip van hat maximum van FU(t)

FM - maximale waarde van FU(t)

XT - startpunt van "de staart" van FN(x) (is bepalend voor

de lengte van de staart).

FN (x) t
1

O~------~"""'~----.:....j.------""';;;==---~X:t::---x

Fig. 4.1.2. Genormeerde uitstortingskurve t.b.v. simulatie.
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Er geldt:

0 x < 0

g(x) 0 < x < 1

FN(x) h(x) 1 < x ~~

s(x) XT < x < XE

0 ~E < x

met:

g (x)
3 2

= -2x + 3x

zodat g (0) = 0; g (l) = 1; gl (0) = gl (1) 0

g(x) > 0 voor o < x < 1

h(x) 3 2
12x - 4= 2x - 9x +

(= g(x) gespiegeld t.o.v. x=l)

zodat h(l) = 1; hi (1) = 0; h(x) > 0 voor 1 < x < 2

(4.1.3)

(4.1.4)

(4.1.5)

s(x) 3= k(x-XE) (4.1.6)

zodat s(XT) = h(XT); Sl (XT) = hI (XT);

s (XE) = s I (XE) = 0;

s(x) > 0 voor x < XE indien 1 < XT < 2

Er geldt:

XE = XT + 3·h(XT)/(-h l (XT»

(4.1.6a)

(4.1.7)

N.B. XE en XT kunnen (zie 4.1.7) niet onafhankelijk gekozen worden. De

enige vrijheidsgraad in FN(x) is de parameter XT(l < XT < 2); deze

parameter bepaalt vorm en lengte van "de staart", s(x), van FN(x).

De uitstorting, FU(t), waarop de simulatie is gebaseerd, is als voigt ge

relateerd aan FN(x) :
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FU (t) f

FU(t) = FM·FN(t/TM)
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TE

(4.1.8)

~ 4,44.TM

--t

Fig. 4.1.3. Analytische uitstortingskurve ten behoeve van simulatie.

Voor de volgens het t.k.m. gesimuleerde p.e.c. geldt (zie (2.2.15))

C (t) HK1·CO(a,t) + HK2·CO(b,t) (4.1.9)

met

en

HK1 = (d-a)/(b-a), HK2 = (b-d)~b-a)

t

CO(a,t) = J e-a(t-T) FU(T)dT
o

(4.1.10)

(4.1.11)

Voor de evaluatie van de konvolutie-integraal wordt (4.1.11) herleid naar

een uitdrukking in de genormeerde uitstorting.

Zij t = TM·x resp. T = TM·~, dan geldt op grond van (4.1.8):

met:

con(a,x)

TM·x

f e-a.TM(x-~)FU(T)dT =
o

= TM·FM·con(a·TM,x)

x

f e-a(x-~) FN(~)d~

o

(4.1.12)

(4.1.13)
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Dus voor de gesimuleerde p.e.c., CS(t), geldt:

CS (t) FM.TM(HK1·con(a·TM, t/TM) + HK2·con(b.TM, t/TM)) (4.1.14)

Ter evaluatie van con(a,x) wordt gebruik gemaakt van de volgende op (4.1.3)

tim (4.1.6) gebaseerde relaties:

i) 0 < x < 1:

x

con(a,x) = e-ax f ea~(_2~3 + 3~2)d~
o

= I1 (x) - I1 (0)
-ax

e (4.1.15)

met: 11 (x)

ii) 1 < x < XT:

= - ~ {(ax)3 - 3(ax)2 + 6(ax) - 6}
a

3 2+ ~ {(ax) ~ 2(ax) + 2}
a

(4.1.16)

= -11(0) e-ax + (11(1) - 12(1)) e-a (x-1) + I2(x)

met:

I2(x) = ~ {(ax)3 - 3(ax)3 + 6(ax) - 6}
'4a

(4.1.17)

9 2 12
- ~ {(ax) - 2(ax) + 2} + ~ (ax-1)

a a

iii) XT < x < XE:

4- -a (4.1.18)

con(a,x)
-ax

e

XT

J
x

ea~ h(~)d~ + f
XT
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= -I1(0) e-ax + (I1(1) _ 12(1)) e-a (x-1)

+ (I2(XT) - 13(XT-XE)) e-a(X-XT) + 13(x-XE) (4.1.19)

met: 13(t.x) ~ {(at.x)3 - ~(at.x)2 + 6(at.x) - 6}
4

a
(4.1.20)

iv) XE < x:

1 XT XE

con(a,x)
-ax {

of
eaE; g(E;)dE; + J eaE; h(E;)dE; + J e aE; s (E;) dE;}e

XT

-l1(0)
-ax + (I 1 (1) - 12 (l ) )

-a (x-1)
e e

+ (l2(XT) - 13(XT_XE»e-a (X-XT) + 13(0) e-a(x-XE) (4.1.21)

Opm. De simulatie van e.k.m.-data kan op analoge wijze gerealiseerd worden

op basis van de met (2.3.5) korresponderende relatie:

CS(t) = FM·TM·con(K2·TM, t/TM) + CL

De simulatie gebaseerd op de hiervoor afgeleide relaties, wordt uitgevoerd

in procedure SlMULEERC (t.k.m.) resp. SIMULEERCEENK (e.k.m.).

Ongestoorde gesimuleerde data zijn gebruikt om de procedures voor para

meterschatting, berekening van de uitstortingsfunktie e.d. te kontroleren

op (programmeer)fouten.

Om de hoedanigheden (kwaliteit) van de parameterschatting na te gaan,

worden data gesimuleerd waarvan de tijdrijen een afspiegeling zijn van die

van echte data. Bovendien wordt een storing toegevoegd, die overeenkomt met

wat dienaangaande voor de echte data verondersteld wordt ("random normal" 

fout volgens par. 3.4, re=0.05 gekozen).
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om bij reeksen simulaties zoveel mogelijk analogie met sets patienten

data te verkrijgen, zijn simulaties uitgevoerd waarbij zowel de uitstortings

kurve (in diskrete vorm) als de tijdrijen (zie (4.1.1)) afkomstig zijn van

patientenmetingen.

De simulatie wordt uitgevoerd voor een aantal sets patientendata, be

staande uit rijen getallen (4.1.1) voor twee enzymen. Bij aile simulaties

wordt uitgegaan van een stel parameterwaarden (input):

{elLs, e2Ls, als, a2s, bls, b2s, ps} (4.2.1)

Op basis van iedere set patientendata wordt op de volgende wijze gesimu

leerd:

1. elL wordt geschat door het gemiddelde te bepalen van de laatstgemeten

concentraties van enzyme 1 (het "snelle enzym").

2. De uitstortingsfunktie van enzym 1, FU1(t), wordt bepaald door toepas

sing van relatie (2.2.21) op de kontinue funktie el1in(t) (de lineair

geinterpoleerde data van enzym 1, zie par. 3.4) en voor a, b en d para-

meterwaarden korresponderend met (4.2.1).

De met de diskrete funktie {FU1., i=1,2, ..• nf} geassocieerde tijd
J.

i=1,2, .•. nf} is een met een faktor 4 "verdichte" versie vanrij {tf.,
J.

{tl., i=l, 2 ••. nl}, zie fig. 4.2.1. De reden voor de "verdichting"
J.

wordt toegelicht onder punt 3.

--. t

a tf. 1 tf? tf3 tf4 tf~ tf6 tf7 tfs tfQ tf1o ' .•
1...-......l_I---...t:--....• - __It------t:--.......'----,---IIf----....!.....----·- - - --
a tl 1 t1 2 •.•••••

Fig. 4.2.1. Tijdrijen data en berekende uitstorting.

3. Als uitstortingsfunktie voor de simulatie wordt de kontinue funktie

FU(t), die ontstaat door lineaire interpolatie van de punten

{tf., FU1., i=1,2, ..• nf} aangevuld met (0,0) , gebruikt.
J. J.

De gesimuleerde data
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{t1., eS1., i=1,2, ••• n1} resp.
~ ~

{t2., eS2., i=l, 2, ••• n2}
~ ~

(4.2.2a)

(4.2.2b)

worden verkregen door uitdrukking (2.2.15) te evalueren voor de verkre

gen FU(t) resp. ps·FU(t) en de simulatieparameters (4.2.1).

Omdat ook in dit geval in de integrand van de konvolutie-integralen

een lineair geinterpoleerde, diskrete funktie staat, worden deze berekend

op basis van relatie (3.4.8).

Na optellen van elLs en e2Ls zijn (ongestoorde) gesimuleerde data, die

exact voldoen aan de modelrelaties in par. 2.2, verkregen. De "dichtere"

tijdrij {tf., i=1,2, ••• nf} wordt toegepast om het verloop van hiervoor
~

omschreven FU(t) minder "hoekig" te doen zijn. Iedere "knik" in FU(t)

veroorzaakt extra, volgens het model gekorreleerde informatie in eS1 en

eS2, die in de echte (gemeten) data zeer waarschijnlijk niet optreedt.

4. Aan de ongestoorde data eS1 en eS2 wordt een fout toegevoegd die voldoet

aan wat daaromtrent in par. 3.4 is vermeld (keuze: re=O.05).

5. De gestoorde data worden gebruikt als invoer voor de parameterschatting

volgens de methode van par. 3.4.

4 en 5 worden enkele malen (b.v. driemaal) herhaald; telkens wordt (opnieuw

gegenereerde) ruis toegevoegd aan e1s en e2s.

Voor de ongestoorde data ad 3 wordt bovendien de in par. 3.3 genoemde

staartfit" ter onafhankelijke schatting van (a1,e1L) en (a2,e2L) voor een

drietal waarden van t t getest.s a
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5. Resultaten.

Ad tabellen.

Veelal zijn de kolommen voorzien van een tussen rechte haken geplaatste

"eenheid". De waarde van de variabele is gelijk aan het produkt van het

getal in de kolom en de "eenheid" boven die kolom.

Indien de waarde van een variabele zo groot is dat het getal niet meer

in de tabel past, is "+++" ingevuld.

De resultaten zijn verkregen m.b.v. programma

NL6PFIT/SIMDATA/FUPAT

Hiermee worden simulaties uitgevoerd op de in par.4.2 beschreven wijze.

Er wordt uitgegaan van de data van enzymkombinatie CPK-aHBDH voor de

patientnrs.:

17,21,25,26,29,30,43,60,61,62,63,64,68,70. (aantal: 14) •

De input-parameterwaarden voor de simulatie zijn gebaseerd op de gemid

delde waarden van een selektie van betrouwbaarste schattingen uit de re

sultaten verkregen met het CPK-aHBDH bestand (zie par.5.2) •

In de eerste rij van tabellen 5.1.1. en 5.1.2. zijn de input-waarden

gegeven. In kolom "pnr" is het nummer vermeld van de patient waarvan de

data zijn gebruikt voor de simulatie. Per patient wordt driemaal(telkens

opnieuw gegenereerde) ruis toegevoegd waarna de parameters geschat worden;

de ruis voldoet aan de beschrijving in par.3.4 (keuze: re=5% voor beide

enzymen) .

Het aantal simulaties is dus 3x14=42. Indices 1 resp.2 korresponderen

met CPK resp. aHBDH.

De limietconcentratie C1L wordt onafhankelijk geschat door het gemid

delde te bepalen van de CPK-concentraties na 192 uur (8 dagen); indien de

metingen bij een eerder tijdstip eindigen, wordt C1L gelijk gesteld aan

de laatstgemeten concentratie.
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Ad tabel S. 1. 1.

De kolommen xl tim ~6 bevatten de geschatte waarden voor de betreffende

parameters (zie ook par.3.4) •

In kolommen dxl tim dx6 zijn de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen

gegeven; het betrouwbaarheidsniveau (b.n.) is 95%.

In de laatste rijen, aangeduid met "GEM" resp. "VCG", zijn het gemid

delde resp. de variatiecoefficient van het gemiddelde (in %) voor elke

kolom gegeven. Deze grootheden zijn als voigt gedefinieerd:

n
GEM = Y = I y. )/n

i=l J.

VI (Yi
....:.2

I (lyl In)VCG = 100 - y) I(n - 1)
i=l

(5.1.1)

(5.2.1)

met y. - de i-de waarde in een kolom,
J.

n - aantal waarden per kolom.

In de rij "AFW" is de procentuele afwijking tussen gemiddeld geschatte

waarde en input-waarde gegeven.

Tenslotte worden in de rijen "GEM''', "VCG 1
" en "AFW'" dezelfde waarden

gegeven voor een selektie uit de tabel (selektiekriterium: aile dx<100%).

In dit geval zijn simulaties 26-3 en 60-3 de enige die uitvallen.

Ad tabel S.l.l.a

Ter illustratie van de optredende korrelaties tussen de parameters

zijn in deze tabel de korrelatiematrices voor een goed- en een slechter

gekonditioneerde simulatie gegeven (62-3 resp. 26-3).

Ad tabel 5.1.2.

De met xl tim x6 in tabel 5.1.1. korresponderende fysisch- relevante

en a,b parameterwaarden en de geschatte waarde van C1L zijn weergegeven.

Kolom GRES bevat het gemiddelde residu per punt (in %).
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Daar res. i.d.g. (gewogen fit, zie par.3.4) gelijk is aan de relatieve
J.

afwijking in het i-de meetpunt, kan ter bepaling van GRES in % de volgende

uitdrukking gehanteerd worden:

GRES = 100 \ I I res~/ni
Vi=l J.

(5.1.3)

In de eerste rij van de tabel zijn weer de input-waarden gegeven. De overige

aanduidingen zijn bij tabel 5.1.1. reeds verklaard.

Ad tabel 5.1.3.

Deze tabel toont de resultaten van de "staartfit op ongestoorde data"

(zie par.4.2). Kolom "pnr" bevat dezelfde informatie als in voorgaande

tabellen. In de tweede kolom is vermeld welk deel van de p.e.c.-data in

de fit wordt betrokken. De betreffende "starttijdstippen" zijn gekozen in

overeenstemming met wat in deze en enige voorgaande studies dienaangaande

het gebruik was.

De derde kolom geeft de verhouding van geschatte- en inputwaarde van

parameter ali de overige kolommen geven dezelfde verhouding voor de resp.

parameters C1L, a2 en C2L. In deze kolommen ontbreekt een waarde indien

"de staart" te weinig meetpunten bevat «3, het aantal vrijheidsgraden in

uitdrukking (2.2.18».



pnr xl x2 x3 x4 x5 x6 dx1 dx2 dx3 dx4 dx5 dx6

[10-2] [ 10-3] [10-3] [ 10-3] [ 10-4] % % % % % %

80 25 39 18 42 60

17 73 20 39 22 49 72 10 40 30 15 40 15
17 77 27 33 19 43 70 15 40 40 30 60 30
17 83 19 38 21 47 76 10 60 40 30 60 30
21 80 19 50 20 61 72 10 80 50 20 60 20
21 69 32 32 16 34 48 10 30 30 30 40 30
21 79 17 48 22 68 67 5 60 40 15 50 10
25 84 26 37 16 38 63 20 40 20 50 60 40
25 70 27 33 15 35 52 30 30 20 30 40 30
25 63 33 35 14 31 46 20 20 15 20 30 20
26 67 20 43 20 55 63 20 60 40 15 50 15
26 70 19 46 21 58 66 20 50 30 10 40 10
26 63 8 62 20 61 63 20 150 30 15 30 15
29 72 24 45 20 59 62 15 50 40 20 50 20

r-- 29 82 23 38 18 43 59 10 40 20 30 40 30
'<:I'

29 79 19 49 20 62 62 15 60 40 20 40 20
30 74 26 40 14 37 49 15 40 30 50 50 50
30 73 31 35 19 43 58 15 30 30 30 50 30
30 78 26 37 14 30 47 10 20 15 40 30 40
43 83 24 37 18 41 63 10 30 30 40 50 30
43 70 33 34 14 30 49 15 20 20 60 50 50
43 77 31 38 10 25 36 10 20 15 70 40 80
60 81 21 49 22 64 69 5 30 30 20 40 20
60 78 22 43 21 59 63 5 30 30 20 50 20
60 83 24 38 12 27 56 5 20 30 100 50 70
61 86 19 37 18 39 66 30 40 30 40 50 30
61 67 23 39 16 37 55 30 30 20 30 30 20
61 77 24 41 17 40 56 20 30 20 20 30 20
62 78 25 45 19 49 60 10 30 30 30 50 30
62 76 27 48 16 43 55 5 15 15 20 30 15
62 82 19 48 16 47 53 10 30 20 30 40 20

( voor vervolg 2.0.2.



( vervolg )

pnr xl x2 x3 x4 x5 x6 dxl dx2 dx3 dx4 dx5 dx6

[ 10-2] [ 10-3] [ 10-3] [ 10-3] [ 10-4] % % % % % %

63 79 25 37 21 46 66 5 21 20 20 40 15
63 77 26 34 16 37 55 10 20 20 30 40 20
63 78 22 49 18 51 60 10 40 30 20 40 20
64 79 21 46 18 50 60 5 30 20 20 30 15
64 80 27 36 16 38 57 10 30 20 30 40 30
64 79 17 53 19 58 64 5 50 30 20 40 20
68 86 22 42 22 64 73 5 30 30 15 40 15
68 80 24 41 18 40 62 10 20 15 20 30 15
68 76 23 48 19 50 61 10 30 20 15 30 15
70 82 20 50 17 50 59 10 30 15 20 30 30
70 83 23 47 17 48 55 15 30 20 30 40 40

ro 70 71 27 35 17 37 54 10 20 20 40 40 40
"3'

GEM 77 24 42 18 46 60
VCG 1% 3% 2% 2% 4% 2%
AFW -4% -6% 6% -1% 9% -1%

GEM I 77 24 41 18 46 60
VCG 1 1% 3% 2% 2% 4% 2%
AFW ' -4% -5% 5% -1% 9% -1%

Tabel 5.1.1. Parameterwaarden en betrouwbaarheidsintervallen (b.n.95%),

simulatie tweekompartimentenmodel-fit.
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xl x2 x3 x4 x5 x6

xl 1 -.47 -.10 .34 .32 .54

x2 1 -.65 -.43 -.62 -.42

x3 1 -.01 .43 -.85

x4 1 .86 .87

x5 1 .67

x6 1

(62-3)

xl x2 x3 x4 x5 x6

xl 1 -.48 .34 .64 .50 .85

x2 1 -.94 -.60 -.86 -.56

x3 1 .54 .90 .46

x4 1 .81 .91

x5 1 .70

x6 1

(26-3)

Tabel S.l.la. Korrelatiematrices simulatie 62-3 en 26-3.



pnr C1L C2L a1 a2 b1 b2 P P/Vi Vi/Ve K1 K2 GRES

[ 10-3] [ 10-4] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] %

20 80 16 60 26 42 25 16 106 24 15

17 21 73 21 72 34 49 20 18 120 32 16 3.5
17 21 77 19 70 23 43 27 15 140 21 15 5.7
17 18 83 21 76 35 47 19 17 130 33 16 5.0
21 20 80 21 72 42 61 19 26 86 39 19 4.3
21 19 67 13 48 18 34 32 13 110 16 11 4.3
21 20 79 24 67 45 68 17 31 84 42 18 3.2
25 20 85 15 63 23 38 26 13 120 22 15 4.8
25 20 70 13 52 21 35 27 13 110 19 13 4.3
25 20 63 12 46 17 31 33 12 110 16 12 3.1
26 21 67 20 63 35 55 20 24 92 32 16 4.6
26 20 70 21 66 40 58 19 25 90 37 17 3.8
26 21 63 19 63 110 61 8 28 70 100 20 4.2

a 29 20 72 21 62 32 59 24 27 86 29 16 5.3
LI'l 29 19 82 17 59 28 43 23 17 100 26 14 4.3

29 20 79 20 62 41 62 19 29 77 38 17 4.7
30 21 74 12 49 24 37 26 15 88 22 14 6.4
30 20 73 17 58 21 43 31 17 110 19 13 4.8
30 21 78 11 47 22 30 26 11 110 21 12 3.8
43 21 83 16 63 26 41 24 15 120 24 15 4.9
43 20 70 11 49 17 30 33 11 120 16 12 4.9
43 22 77 8 36 18 25 31 9 86 17 11 4.7

60 21 81 23 69 38 64 21 29 86 35 18 4.0
60 20 78 21 63 34 59 22 26 91 31 16 4.3
60 20 83 10 56 23 27 24 8 140 22 14 4.0

61 20 86 16 66 31 39 19 14 130 30 15 5.2

61 20 67 14 55 27 37 23 14 100 26 14 4.2
61 21 77 15 56 27 40 24 16 100 25 15 3.7

62 20 78 17 60 30 49 25 21 90 27 16 5.7

62 21 76 14 55 27 43 27 18 83 25 16 3.3

62 19 82 15 53 37 47 19 21 77 35 16 4.9

( voor vervolg z.o.z.



(vervolg)

pnr cIL C2L al a2 bl b2 p P/Vi Vi/Ve Kl K2 GRES

[ 10-3J [ 10-4J [ 10-2J [ 10-3J [ 10-2J [ 10-3] [ 10-2J [ 10-2J [ 10-3] %

63 21 79 19 66 26 46 25 17 120 25 15 3.4
63 22 77 15 55 22 37 26 14 110 21 13 4.8
63 21 78 17 60 34 51 22 22 83 32 17 5.1
64 20 80 17 60 35 50 21 21 86 33 16 3.6
64 21 80 15 57 22 38 27 14 110 21 14 4.8
64 20 79 19 64 46 58 17 26 77 43 19 4.5
68 22 86 25 73 33 64 22 27 99 30 17 4.3
68 21 80 16 63 27 40 24 15 110 26 15 4.6
68 21 76 17 61 33 50 23 21 87 31 17 4.6
70 20 82 16 60 37 50 20 21 80 35 17 3.0
70 19 83 16 56 32 48 23 21 81 30 16 4.3
70 21 71 15 54 22 37 27 14 110 21 13 3.6

......
U"l

GEM 20 77 17 60 31 46 24 19 100 29 15
VCG 1% 1% 4% 2% 7% 4% 3% 5% 3% 7% 2%
AFW 2% -4% 4% -1% 20% 9% -6% 15% -6% 20% 3%

GEM' 20 77 17 60 30 46 24 19 100 28 15
VCG' 1% 1% 4% 2% 4% 4% 3% 5% 3% 4% 2%
AFW' 2% -4% 4% -1% 15% 9% -5% 15% -6% 15% 3%

Tabel 5.1.2. Parameterwaarden en gemiddeld residu, simulatie tweekompartimentenmodel-fit.
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pnr staartfit na: alf/ali C1Lf/C1Li a2f/a2i C2Lf/C2Li

[ uur]

17 48 3.1 1.2 1.9 1.3
17 72 1.7 0.7 1.6 1.2
17 96 1.4 1.1
21 48 3.3 1.4 1.9 1.3
21 72 1.8 1.0 1.6 1.2
21 96 1.2 0.8 1.3 1.1
25 48 3.3 0.9 2.1 1.9
25 72 4.3 1.1 1.9 1.8
25 96 2.3 1.1 1.3 1.3
26 48 2.8 1.5 1.7 1.5
26 72 1.9 1.0 1.5 1.3
26 96 1.2 0.7 1.3 1.0
29 48 3.4 1.2 2.2 1.9
29 72 1.9 1.0 1.9 1.7
29 96 1.3 0.9 1.6 1.5
30 48 2.9 1.6 2.1 2.5
30 72 1.0 0.7 .,' 1.6 1.8
30 96 0.9 0.7 1.2 1.1
43 48 3.8 1.3 2.5 2.0
43 72 1.4 1.0 1.8 1.6
43 96 0.9 0.9 1.4 1.4
60 48 3.0 1.1 2.5 1.6
60 72 2.7 1.0 2.1 1.5
60 96 2.4 1.0 1.7 1.4
61 48 3.2 1.3 2.1 2.6
61 72 2.3 1.0 1.8 2.1
61 96 2.2 1.0 1.6 1.8
62 48 2.0 1.2 1.6 1.4
62 72 1.8 1.1 1.3 1.3
62 96 0.9 1.0 1.1 1.1
63 48 2.1 0.7 1.8 1.5
63 72 2.8 1.0 1.7 1.4
63 96 1.4 1.2
64 48 3.8 1.1 2.3 1.6
64 72 3.8 1.1 1.9 1.4
64 96 2.2 1.0 1.5 1.2
68 48 2.2 1.1 1.7 1.4
68 72 1.5 0.6 1.5 1.3
68 96 2.3 0.9 1.4 1.2
70 72 0.8 -0.2 1.8 1.8
70 96 0.5 -1.2 1.6 1.6

Tabel 5.1.3. Resultaten "staartfit" voor ongestoorde, gesimuleerde data.
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De resultaten zijn verkregen m.b.v. het programma

C1LV/NONLIN6PFIT/KKCONF

Hiermee worden de parameters van het t.k.m. geschat volgens de in par.3.4

besproken methode. Het accent ligt op de resultaten van kombinatie CPK

aHBDH; daarnaast worden ook resultaten van kombinaties GOT-aHBDH en CPKmb

aHBDH gegeven. De aanduidingen bij de tabellen hebben dezelfde betekenis

als in par. 5.1.

Ad tabellen 5.2.1 en 5.2.2.

Deze tabellen tonen de resultaten van de parameterschatting voor enzym

kombinatie CPK-aHBDH (indices 1 resp. 2) voor het hele databestahd,

patient nrs.: 17,21,25,26,29,30,43,60.61,62,63,64,68,70,

1 tim 9, 100 tim 107, 401 tim 410,

aantal: 41.

Voor de patienten genummerd 3, 5, 8, 9, 43, 107, 401, 402, 410,

(aantal: 9) zijn geen parameterwaarden gevonden omdat in procedure MINIQUAD

(zie par.3.1) de berekeningen zijn afgebroken vanwege "expon. overflow".

Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat een van de parameters x4 of

x6 bij het zoeken naar een minimum, te ver buiten het relevante gebied

(>0) komt, waardoor een e-macht met te grote, positieve exponent in de uit

drukkingen optreedt. Dit is niet nader onderzocht.

De schatting van C1L verloopt analoog par.5.1.

Opm.

Bij een deel der patieten zijn de CPK-concentraties bepaald met een "nieuwe"

gevoeligere methode. De concentraties zijn een konstante faktor (kf) groter

dan bij de "oude" methode. Opdat de resultaten onderling vergelijkbaar blij

ven, dienen de gevonden parameterwaarden gekorrigeerd te worden voor dat

deel der pati~nten. Er wordt gekorrigeerd "naar de oude waarden".

Dan geldt:

c1L

P

C1L I kfgeschat

= Pgeschat • kf

(5.2.1)

(5.2.2)



- 54 -

met
pnr kf

1 tim 9, 100 tim 107 1.5

401 tim 410 2.1

Zowel in tabel 5.2.1 als in tabel 5.2.2 zijn resp. x2 (=p), p en C1L ge

korrigeerd.

Van de 32 patienten kunnen er 18 geselekteerd worden waarbij de schat

tingen het meest betrouwbaar zijn (selektiekriterium: aIle dx < 100%). De

waarden behorend bij de niet-geselekteerden zijn in de tabellen kursief

aangegeven.

Ad tabel 5.2.3.

De tabel is samengesteld uit de berekende geintegreerde uitstorting Q

op de tijdstippen 48- resp. 96 uur, voor de 18 geselekteerden (zie hiervoor)

uit het CPK-aHBDH bestand. De berekening wordt uitgevoerd in het programma:

BEPAALQF/TWEEKOMP

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de parameterwaarden in tabel 5.2.2.

De berekende waarden voor CPK zijn gekorrigeerd (zie ad tabellen 5.2.1 en

5.2.2). Daarbij wordt uitgegaan van:

Q = Qberekend I kf,

bij de patienten waarvoor dit van toepassing is.

Ad tabel 5.2.4.

(5.2.3)

De tabel bevat de resultaten van de parameterschatting volgens par. 3.4

voor de enzymkombinatie GOT-aHBDH (indices 1 resp. 2) voor de patient nrs.

17 tim 70 (61 valt uit vanwege "expon. overflow").

De limietconcentratie elL is onafhankelijk geschat na 288 uur (12 da

gen, GOT is minder "snel" dan CPK). De fysisch-relevante parameters zijn

gegeven voor die patienten waarbij aIle dx < 100%. De waarden behorend bij

de niet-geselekteerden zijn weer kursief aangegeven.

Ad tabel 5.2.5.

Idem als tabel 5.2.4 voor kombinatie CPKmb-aHBDH (indices 1 resp. 2).

CPKmb is een specifiek hartspier-enzym; daarom is de limietconcentratie

ervan per definitie O.



pnr xl x2 x3 x4 x5 x6 dx1 dx2 dx3 dx4 dx5 dx6

[10-2] [ 10-3] [ 10-4] [ 10-3] [ 10-4] % % % % % %

1 70 30 19 72 21 43 5 20 30 80 50 60
2 76 29 24 190 78 110 10 50 100 40 140 30
4 82 18 13 110 22 72 10 40 110 160 120 80
6 65 23 22 30 22 41 5 15 10 95 30 80
7 94 21 44 150 38 79 10 75 30 90 70 70

17 44 31 43 49 17 22 50 20 5 30 10 70
21 67 14 26 86 39 43 10 40 20 20 30 30
25 72 17 24 35 20 18 10 20 10 30 10 40
26 110 10 30 180 58 110 10 80 40 30 60 15
29 97 23 37 230 89 140 10 50 70 30 90 20
30 78 3 49 180 140 110 10 500 90 10 70 15
60 90 16 29 68 34 53 5 40 30 130 70 120
61 100 33 12 170 73 110 30 50 220 50 320 40
62 72 46 47 180 47 53 10 15 20 20 40 20
63 57 28 32 48 32 35 10 20 20 40 30 50

LO 64 74 9 33 190 140 100 5 120 120 15 110 15LO

68 62 18 24 140 76 51 5 20 40 10 40 10
'10 89 -25 540 200 830 140 10 300 280 10 150 10

100 68 10 39 73 24 53 5 120 40 270 70 210
101 67 8 20 7 21 -40 15 100 20 700 70 900
102 69 24 25 31 20 38 5 15 10 80 20 70
103 59 28 34 55 46 13 10 30 20 30 40 90
104 56 13 28 140 66 87 10 90 50 40 80 30
105 66 22 33 3 16 -75 10 30 10 450 30 220
106 81 18 13 120 43 100 5 20 30 40 80 20
403 67 18 28 200 48 53 20 250 100 80 200 90
404 78 54 17 110 29 60 15 15 20 40 50 30
405 74 22 17 80 54 47 20 50 40 30 60 50
406 75 17 29 41 68 40 40 480 180 130 180 250
407 63 21 15 57 32 36 15 30 20 30 40 30
408 62 17 18 56 26 8 30 110 50 150 130 800
409 130 -13 80 130 250 130 15 340 150 20 110 40

(voor vervolg z.o.z.)



xl x2 x3 x4 x5 x6

[ 10-2] [ 10-3] [ 10-4] [ 10-3] [ 10-4]

.GEM 75 19 45 110 80 60
VCG 5% 13% 35% 12% 32% 15%

GEM' 72 25 28 100 42 56
VCG' 5% 10% 9% 14% 12% 14%

Tabel 5.2.1. Parameterwaarden en betrouwbaarheidsintervallen (b.n.95%),

CPK-aHBDH, tweekompartimentenmodel-fit.



pnr elL e2L al a2 bl b2 p p/Vi Vi/Ve Kl K2 GRES

[ 10-3] [ 10-4] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] %

1 20 70 9 43 15 21 30 6 140 14 10 5.4
2 20 76 36 110 28 78 29 28 150 24 21 7.8
4 13 82 14 72 21 22 18 4 350 21 12 4.6
6 18 65 6 41 18 22 23 5 120 17 14 4.9
7 10 94 15 79 46 38 21 11 140 45 20 8.5

17 31 44 4 22 17 17 31 6 65 16 10 3.6
21 12 67 12 43 28 39 14 17 74 26 13 3.5
25 37 72 4 19 18 20 17 9 47 17 9 3.0
26 22 110 27 110 51 58 10 18 160 50 22 4.1
29 15 97 38 140 32 89 23 31 140 28 30 4.4
30 29 78 45 110 280 140 3 72 65 270 35 3.7
60 23 90 10 53 26 34 16 12 92 24 17 6.3
61 24 100 36 110 13 73 33 20 230 10 17 7.5
62 10 72 15 53 18 47 46 20 83 16 15 4.4
63 34 57 7 35 16 32 28 13 57 15 16 5.7

r-- 64 18 74 52 100 68 140 9 70 84 60 25 4.2Lf)

68 23 62 26 51 26 76 18 38 84 22 12 4.1
70 14 89 -1400 140 6 830 -25 540 8 -200 260 3.5

100 5 68 8 53 71 24 10 6 140 71 15 6.9
101 12 67 -3 -40 40 21 8 -7 46 40 27 3.0
102 20 69 5 38 19 20 24 5 130 19 13 4.0
103 13 59 7 13 25 46 28 32 24 22 8 7.2
104 6 56 27 87 53 66 13 26 110 50 20 6.7
105 11 66 -7 -75 24 16 22 -1 1100 24 17 6.0
106 13 81 25 100 24 43 18 10 260 23 17 3.5
403 8 67 22 53 58 48 18 20 120 56 11 13.0
404 18 78 14 60 13 29 54 9 180 12 12 4.1
405 21 74 18 47 28 54 22 26 80 25 13 5.1
406 15 75 11 41 49 68 17 37 32 45 23 15.0
407 14 63 11 36 24 32 21 14 80 22 10 7.5
408 14 62 6 8 30 26 17 17 40 28 3 12.0
409 13 130 -1200 130 5 250 -13 150 32 -140 71 5.3

(voor vervolg z.o.z. )



co
U')

(vervolg)

pnr C1L C2L a1 a2 b1 b2 P P/Vi Vi/Ve K1 K2 GRES

[10-3] [ 10-4] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] %

GEM 17 75 -66 60 37 80 19 40 140 24 26 6
VCG 8% 4% 90% 15% 25% 30% 13% 45% 25% 50% 30%

GEM I .19 72 15 57 26 42 25 16 110 24 15 5
VCG 1 10% 5% 16% 14% 10% 12% 10% 15% 12% 12% 9%

Tabel 5.2.2. Parameterwaarden en gemiddeld residu, CPK-aHBDH, tweekompartimentenmodel-fit.
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CPK aHBDH

pnr Q(48) Q(~6) Q (48) Q(96)

[ 10
2

] [ 10
2

] [ 10] [ 10]

1 20 27 59 80
6 30 36 66 83
7 44 49 92 100

17 29 34 92 110
21 37 44 53 63
25 60 73 110 130
26 150 200 160 200
29 51 60 120 140
62 43 47 200 220
63 35 39 96 110
68 67 76 120 140

102 34 41 80 96
103 11 12 37 36
104 43 50 59 66
106 40 50 74 90
404 21 23 110 120
405 23 25 51 56
407 67 75 140 170

Tabel 5.2.3. Geintegreerde uitstorting, 48- resp. 96 uur

na begin AMI.



pnr xl x2 x3 x4 x5 x6 dxl dx2 dx3 dx4 dx5 dx6 GRES

[ 10-1] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-3] [ 10-4] % % % % % % %

17 71 16 13 4 28 36 30 20 15 130 20 220 4.6
21 68 18 17 55 57 46 5 30 40 15 50 20 3.3
25 59 20 17 21 21 15 20 20 15 30 20 50 4.7
26 110 15 41 120 130 160 5 150 170 40 140 20 5.4
29 96 11 56 100 290 160 5 200 280 20 190 15 4.0
30 79 20 25 4 38 -5 20 40 40 330 40 3000 9.0
43 96 30 13 49 20 200 10 15 +++ +++ +++ +++ 7.0
60 92 22 15 49 39 59 5 30 40 90 80 80 5.8
62 72 31 8 55 31 49 5 5 20 15 40 10 3.3
63 64 36 23 6 19 1 10 10 10 150 20 2500 5.0
64 69 22 13 30 26 55 10 15 20 120 60 80 5.3
68 61 27 9 82 46 52 5 10 30 10 40 10 2.6
70 97 29 35 -170 22 170 10 15 4000 8000 600 1000 7.0

0
1.0

pnr p P/Vi Vi/Ve K1 K2

[ 10-1] [ 10-3] [ 10-2] [10-2] [ 10-3]

21 18 29 59 15 15
25 20 10 35 10 9
60 22 15 96 11 16
62 31 11 145 5 10
68 27 17 150 7 10

GEM' 24 16 100 10 12
VCG' 10% 20% 20% 20% 10%

Tabel 5.2.4. Parameterwaarden en betrouwbaarheidsintervallen (b.n.95%),

GOT-aHBDH, tweekompartimentenmodel-fit.



pnr xl x2 x3 x4 x5 x6 dxl dx2 dx3 dx4 dx5 dx6 GRES

[ 10-1] [ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] [ 10-4] % % % % % % %

2 77 4 49 27 140 85 20 450 170 20 160 30 12
3 71 1 41 21 51 100 5 1500 40 110 100 70 5
4 80 10 25 2 10 33 10 40 250 4000 140 2000 6
5 65 16 22 11 12 73 10 20 1500 3000 400 700 7
6 66 14 49 0 12 -26 5 20 5 400 15 400 6
7 99 4 25 19 29 93 10 140 110 160 130 80 9
8 68 11 30 12 10 95 10 50 +++ +++ +++ +++ 10
9 34 58 45 11 24 240 30 15 +++ +++ +++ +++ 13

401 100 35 9 46 28 90 40 40 500 120 600 70 8
402 78 12 30 11 13 130 40 80 +++ +++ +++ +++ 10
403 72 5 26 31 37 59 30 400 110 110 300 110 14
404 110 41 5 58 19 94 15 30 4000 400 2000 130 8
405 71 14 11 10 33 42 15 30 40 50 95 60 5
406 81 35 24 1 12 -37 20 40 30 1500 110 1200 12
407 57 9 18 9 22 35 20 40 20 50 50 40 8

...... 408 32 6 13 6 17 3 160 180 90 250 200 3000 12
\.0

I
409 140 4 59 14 390 120 15 800 400 15 250 40 7
410 74 14 16 0 13 -33 40 30 15 700 30 500 10

pnr p P/Vi Vi/Ve Kl K2

405
407

14
9

11
8

16
12

15
32

8
8

Tabel 5.2.5. Parameterwaarden en betrouwbaarheidsintervallen (b.n.95%),

CPKmb-aHBDH, tweekompartimentenmodel-fit.
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De resultaten zijn verkregen m.b.v. het programma

EENKOMP/C1 LV/NL4PFIT

Hiermee worden de parameters geschat met de in par.3.5 beschreven methode.

De parameterschatting is uitgevoerd voor het totale CPK-aHBDH (indices 1

resp. 2) patientenbestand.

In geen van de 41 geteste gevallen is de "minimum-zoek-procedure" voor

tijdig afgebroken (vgl.t.k.m.: in 9 van de 41 gevallen voortijdig afgebro

ken, zie par.5.2). De limietconcentratie cIL wordt evenals bij het t.k.m.

onafhankelijk geschat uit de data na 192 uur. De waarden behorend bij de

niet-geselekteerden (een dx > 100%) zijn weer kursief aangegeven in de ta

bellen.

Ad tabel 5.3.1.

De tabel bevat de vier "x-parametrs" en bijbehorende betrouwbaarheids

intervallen (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%). Voor de betekenis

van de parameters wordt verwezen naar par.3.5. De overige aanduidingen

in de tabel zijn reeds verklaard bij de analoge (t.k.m.-) tabellen 5.1.1

en 5.1.2. De waarden voor x2 (=p) zijn gekorrigeerd (zie par.5.2).

Ad tabel 5.3.2.

In deze tabel worden de gevonden waarden voor de fysisch-relevante

(e.k.m.-) parameters en het gemiddeld residu gegeven. In kolom "n" is het

aantal meetpunten gegeven waarop de fit (zowel e.k.m. als t.k.m.) is ge

baseerd. Daarnaast zijn, voor de 32 gevallen waarvoor dit mogelijk is,

enkele grootheden gegeven die een rol spelen bij de vergelijking van

e.k.m. en t.k.m., te weten:

n

de verhouding van de kwadratensommen ( Lres~
i=l ~

gevonden bij de e.k.m.- resp. de t.k.m.-fit.

Er geldt op grond van (5.1.3):

(5.3.1)
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ii) z , de toetsingsgrootheid voor een Fisher-toets ter vergelijking van

het e.k.m. en het het t.k.m. (zie par.3.l).

Er geldt:
n - nX

t
R - Re t (5.3.2)z =

nX
t

- nx
~e

met nx - aantal vrijheidsgraden bij de e.k.m.-fit (=4)
e

nX
t

- aantal vrijheidsgraden bij de t.k.m.-fit (=6)

n - aantal meetpunten

iii) TW /TW
t

, de verhouding van het aantal tekenwisselingen in het resi
e,

duverloop bij de e.k.m.-fit resp. de t.k.m.-fit.

Deze grootheid geeft een indikatie van de afname van het systematische

karakter van het residuverloop, zoals dit bij observatie van de e.k.m.

resp. de t.k.m.-resultaten het geval blijkt te zijn.

Opm. Oak in deze tabel zijn p en ClL gekorrigeerd voor de verschillen,

die ontstaan door de verschillende bepalingsmethoden die voor CPK

zijn toegepast (zie par.5.2).
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pnr xl x2 x3 x4 dx1 dx2 dx3 dx4

[ 10-2] [ 10-3] [10-3] % % % %

1 71 37 20 9 10 15 10 15
2 75 39 27 14 15 20 15 20
3 120 5 20 18 10 500 70 80
4 83 21 21 10 10 30 10 10
5 60 37 18 10 10 15 10 10
6 69 25 21 14 5 20 10 10
7 100 27 44 17 10 50 15 20
8 63 35 41 12 5 20 10 10
9 41 45 37 77 15 20 40 30

17 77 26 43 14 5 20 5 5
21 75 24 18 9 15 30 15 30
25 110 13 25 15 15 50 15 20
26 110 22 29 15 10 20 10 10
29 100 36 33 18 10 20 10 15
30 73 21 23 13 15 30 10 15
43 97 28 36 20 10 20 10 15
60 93 17 29 18 10 40 20 20
61 100 38 20 12 20 20 15 20
62 81 54 41 13 20 30 20 30
63 69 32 25 15 15 30 20 20
64 74 20 23 12 10 20 10 15
68 64 29 18 7 15 15 10 15
70 76 32 23 14 20 20 15 20

100 69 18 37 14 10 60 10 15
101 67 14 17 14 30 80 20 30
102 76 25 24 14 10 20 10 10
103 81 14 34 32 10 80 30 30
104 54 29 23 12 10 30 15 15
105 71 19 31 14 10 50 15 20
106 81 23 19 13 5 20 10 10
107 63 35 41 12 5 20 10 10
401 100 47 23 12 40 30 10 20
402 85 26 20 19 10 40 15 20
403 66 45 30 8 20 60 20 30
404 88 60 21 10 20 15 10 15
405 68 40 14 8 40 30 15 30
406 98 -16 38 54 15 300 80 70
407 67 27 14 10 20 30 15 20
408 59 34 13 5 40 50 20 50
409 140 24 19 21 10 40 15 30
410 93 29 21 16 5 40 20 20

GEM 80 28 26 16
VCG 4% 7% 5% 12%

GEM' 80 30 26 15
VCG' 4% 6% 5% 8%

Tabe15.3.!. Parameterwaarden en betrouwbaarheidsintervallen (b.n.95%)

CPK-aHBDH, eenkompartimentmodel-fit.
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pnr C1L C2L P Kl K2 GRES n Re/Rt
z TW /'T'T'l

e ·"t

[ 10-2] [ 10-2] [ 10-3] %

1 20 71 37 9 9 8 36 1.8 12 .5
2 20 76 39 12 14 10 31 1.4 5 .9
:3 50 120 5 59 18 27 38
4 13 83 21 16 11 6 35 1.4 6 .7
5 16 60 37 8 10 8 40
6 18 69 25 14 15 8 40 2.7 29 .4
7 10 100 27 27 17 11 38 1.7 11 .6
8 13 63 35 19 12 6 28
9 24 41 45 20 77 12 35

17 31 77 26 18 14 6 36 2.7 26 .7
21 12 75 24 8 9 10 25 7.8 65 .3
25 37 110 13 20 15 10 25 10.0 85 .3
26 22 110 22 14 15 7 35 2.8 26 .3
29 15 100 36 11 19 7 29 2.1 13 .8
30 29 73 21 12 13 8 27 4.3 35 .6
43 13 97 28 15 20 7 25
60 23 93 17 19 19 9 27 1.7 7 .6
61 24 104 38 6 12 8 22 1.2 2 .6
62 10 81 54 9 13 12 23 7.4 55 .3
63 34 69 32 9 15 12 26 4.4 35 .3
64 18 74 20 13 12 6 25 2.2 11 .9
68 23 64 29 7 7, 10 31 5.4 55 .4
70 14 76 32 9 14 8 21 4.7 28 .7

100 5 69 18 33 14 9 41 1.4 7 .6
101 12 67 14 20 14 6 13 3.7 10 .4
102 20 76 25 16 14 8 41 3.4 42 .3
103 13 81 14 41 32 12 44 2.8 34 .4
104 6 55 29 13 12 10 38 2.0 16 1.1
105 11 71 19 26 14 8 30 1.7 8 .7
106 13 81 23 14 13 5 34 1.5 7 .9
107 13 63 35 19 12 6 28
401 11 100 47 11 12 8 26
402 14 85 26 18 19 8 32
403 8 66 45 15 8 15 28 1.3 3 .7
404 18 88 60 8 10 8 32 3.5 33 .6
405 21 67 40 8 8 10 29 3.8 33 .4
406 15 98 -16 -46 54 17 31 1.3 4 1.1

407 14 67 27 12 10 15 33 4.0 40 .4
408 14 59 34 9 5 16 25 1.8 8 .7
409 13 140 24 19 21 8 33 2.1 15 .6
410 11 93 29 17 16 13 27

GEM 18 80 28 15 16 10 31 3.0 24 .6
VCG 8% 4% 7% 14% 12%

GEM' 17 80 30 15 15 9 31 3.0 25 .6
VCG' 7% 4% 6% 8% 8%

Tabel 5.3.2. Parameterwaarden en gemiddeld residu, CPK-aHBDH,

eenkompartimentmodel-fit.
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Ad par.5.1.

Uit de resultaten van de simulatie blijkt dat het met de in par.3.4 be

schreven methode mogelijk is.de parameters van het t.k.m. met aanvaardbare

betrouwbaarheid te schatten.

De gemiddeld gevonden parameterwaarden wijken af van de inputwaarden,

m.a.w. de procedure levert geen zuivereschatter op. Aan de andere kant

zijn de gevonden afwijkingen niet zo groot t.o.v. de variatiecoefficient

(dus de verwachte fout) dat de bruikbaarheid van de procedure hierdoor

ernstig wordt aangetast.

De konditie van de fit (d.w.z. van de matrixvergelijking JT J ~ = JT r,
w w w-

zie par.3.1) blijkt nogal beinvloed te worden door de (toevallige) storing

in de meetwaarden van C1 (zie tabel 5.1.1).

Op beide aspekten, onzuiverheid schatter resp. konditie van de fit, wordt

nader ingegaan in par.5.5.

De simulatie is ook uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de variabili

teit in de gevonden parameterwaarden verklaard kan worden door toevallige

meetfouten ("random normal" ruis) en verschillen.in de vorm van de uit

stortingsfunkties (resp. de tijdrijen) bij vaste parameterwaarden (dus

geen "echte" interindividuele parametervariatie verondersteld) .

De resultaten in tabellen 5.1.1 en 5.1.2 tonen dat de tendens van va-

riabiliteit ook bij simulaties gevonden wordt, echter in.veel mindere mate

dan bij de vergelijkbare patientenresultaten (zie tabel 5.2.1 en 5.2.2).

Nader onderzoek a.d.h.v. simulaties waarbij niet aile inputparameters

een vaste waarde krijgen (meer "bronnen van variabiliteit" invoeren ),

is een mogelijke voortzetting ter analyse van dit aspekt.

Tabel 5.1.3 illustreert nog eens dat het onafhankelijk schatten van de

parameters a en CL uit het laatste deel van de plasmakurven ("de staart")

onvermijdelijk leidt tot (i.h.a.) overschatting van de parameter a. De

fouten zijn dermate groot dat het onafhankelijk schatten van a en CL uit

"de staart" een onbruikbare aanpak oplevert.
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Ad par.S.2.

Van de ons ter beschikking staande data blijkt enzymkombinatie CPK - aHBDH

de betrouwbaarste resultaten op te leveren. Dit is konsistent met recent

onderzoek (zie Lit. 7 ) waarbij is gebleken dat met name hypothese (3.2.2)

voor deze kombinatie goed gefundeerd is. Vergelijking van e.k.m.- en t.k.m.

resultaten resp. simulaties zijn dan ook gebaseerd op deze kombinatie.

De resultaten met kombinatie GOT - aHBDH zijn weliswaar minder goed, maar

bieden voldoende perspektief om ook GOT uitgebreider in het onderzoek te

gaan betrekken (zie ook par.5.S).

Het voordeel van de kombinatie CPKmb - aHBDH is dat de limietconcentra

tie C1L niet "gemeten" hoeft te worden, omdat deze voor een specifiek hart

spierenzym als CPKmb per definitie 0 is. Parameterschatting met deze kombi

natie geeft echter zeer onbevredigende resultaten: de fit blijkt i.h.a.

zeer slecht gekonditioneerd te zijn (hoge korrelaties tussen de parameters,

grote betrouwbaarheidsintervallen), bij observatie blijkt het residuver

loop systematischer vergeleken met CPK - aHBDH-resultaten.

Als mogelijke oorzaken voor de minder goede- resp. veel slechtere resul

taten met de kombinaties GOT - aHBDH resp. CPKmb - aHBDH, zijn te noemen:

- de algemene onzekerheid betreffende de hypothesen en mogelijke storingen

(b.v. uitstorting door andere organen (b.v. de lever) waarbij enzymen

in andere verhouding dan bij hartspiercellen vrijkomen) ,

- La.v. GOT: de plasmakurve van dit enzym "lijkt" meer op die van aHBDH

dan voor CPK het geval is; daardoor is een slechter gekonditioneerde

fit waarschijnlijker,

- t.a.v. CPKmb: de bepaling van de concentratie van dit enzym is onbe

trouwbaarder.

Een positief punt is dat, in die gevallen waarin de fit voor laatstge

noemde kombinaties wei "lukt" (aile dx <100%), de parameterwaarden voor

PjVi, VijVe en K2 erg weinig verschillen met de bij CPK - aHBDH gevonden

waarden; met name voor kombinatie GOT - aHBDH zijn de resultaten in dit

opzicht zeer konsistent.
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Ervan uitgaand dat er slechts sprake is van verwaarloosbare interindivi

duele parametervariaties, vinden we als meest waarschijnlijke fysisch

relevante parameterwaarden op basis van de CPK - aHBDH (indices 1 resp.2)

resultaten:

P

.25

+10%

P/Vi

.016

+15%

Vi/Ve

1.1

+10%

Kl

.24

+10%

K2

.015

+10%

Vertrouwenwekkend is het te kunnen konstateren dat de gevonden waarde

voor p vrijwel volledig in overeenstemming is met de verhouding van aHBDH

en CPK in menselijk hartweefsel verkregen bij hartoperaties (zie Lit.6 ),

n.l.:

aHBDH 100 IU/gram; CPK 370 IU/gram

Verhouding: .27

Opmerkelijk is het grote verschil tussen de gevonden waarden voor Kl en al

(Kl ~ 15.al, zie par.5.2).

Dit brengt met zich mee dat, bij een fit gebaseerd op het e.k.m. waar

bij de enige onbekende parameters, K en CL, d.m.v. een mono-exponentiele

fit van de staart van de kurve (m.e.f.) worden bepaald (zie par.2.3),

voor een snel enzym als CPK de afbraakkonstante K (en dus Q) grof onder

schat worden.

Deze onderschatting wordt enigszins ondervangen doordat (zie simulaties)

bij de m.e.f. voor starttijdstippen van de orde 48 a 72 uur (voor grotere

waarden verschillen de data te weinig van de limietconcentratie) i.h.a.

ongeveer 3.al wordt gevonden i.p.v. al. Grofweg kan dus gesteld worden

dat de afbraakkonstante K voor CPK op deze wijze een faktor 5 te laag wordt

geschat.

Roberts e.a. (zie Lit. 4 ) vonden op basis van het e.k.m. met m.e.f. dat

slechts 11% van de totale hoeveelheid CPK in de cirkulatie terechtkorot.

Een globale korrektie van dit resultaat voor de gekonstateerde onderschat

ting van K, leidt tot de konklusie dat in feite ong. 50% van de totale hoe

veelheid CPK in de cirkulatie terechtkomt.
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Op grond van de door ons gevonden waarde voor p bij kombinatie CPK-aHBDH,

is dit percentage voor het enzym aHBDH eveneens ong.50.

Er is gebruikt gemaakt van het feit dat voor CPK, vanwege K ~ 15.P/Vi,

voor niet te kleine t, op grond van (2.2.26) ook voor het t.k.m. geldt:

t

Q(t) ~ K J C(T) dT

o

(5.4.1)

Bij aHBDH leidt een te vroeg lIingezette" m.e.f. (vanaf 48 uur) tot over

schatting van a2 met een faktor 2 a 2.5 (zie simulaties). Daar de verhouding

van K2 en a2 blijkens onze resultaten ong. 2.5 is, levert m.e.f. op basis

van het e.k.m. bij dit enzym toevalligerwijze een afbraakkonstante K op die

nauwelijks verschilt van de bij onze t.k.m.-fit gevonden waarde.

Ad par.5.3.

Uit tabel 5.3.1 blijkt dat parameterschatting op basis van het eenkom

partimentmodel i.h.a. leidt tot een erg goed gekonditioneerde fit (kleine

betrouwbaarheidsintervallen), met name in vergelijking met de t.k.m.-re

sultaten (2 vrijheidsgraden meer) .

In dit opzicht zou het e.k.m. dan ook zeker de voorkeur verdienen boven

het t.k.m. Bij een nadere analyse van de resultaten blijkt echter dat in een

overwegend aantal gevallen het t.k.m. "beter past" dan het e.k.m.

Vergelijking van het e.k.m. en het t.k.m. op basis van de met kombinatie

CPK-aHBDH verkregen resultaten (32 patienten), leidt dan ook tot verwerping

van het eerste op grond van de volgende overwegingen:

i) Bij observatie blijkt in 85% van de beschouwde 32 gevallen het residu-

verloop bij de e.k.m.-fit systematischer te zijn. Beschouwen we het aan

tal tekenwisselingen in het residuverloop als een (reciproke) "maat"

voor het systematische karakter, dan blijkt in 85% van de gevallen

TWe/TW
t
~ .7 (zie tabel 5.3.2). Gemiddeld wordt gevonden 0.6.

M.a.w. in 85% van de gevallen is de uitbreiding van het e.k.m. naar het

t.k.m. (d.w.z.een term y1.F(y2,t) aan het model toevoegen, zie par.3.5)
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"zinvol" omdat een systematische (en dus niet-statistische) komponent

in het residu hierdoor kan worden "verklaard".

ii) De toename van de kwadratensom der residuen bij de e.k.m.-fit t.o.v.

de t.k.m.-fit is in een overwegend aantal gevallen signifikant groter

dan op statistische gronden te verwachten is (R /R =(n-4)/(n-6)~1.1).
e t

Een meer expliciete uitspraak hieromtrent wordt verkregen door toepas-

sing van de in par.3.1 beschreven Fisher-toets met als resultaat voor

de 32 in aanmerking komende gevallen; in 85% van de gevallen kan het

e.k.m. vergeleken met het t.k.m. met een onbetrouwbaarheid < 5 pro

mille verworpen worden.

Dit resultaat (verwerping e.k.m.) dient met enige voorzichtigheid be

tracht te worden omdat op de eerste plaats de toegepaste Fisher-toets ge

baseerd is op lineaire modellen en in ons geval twee niet-lineaire model

len vergeleken worden. Daarnaast is voor 9 van de in totaal 41 gevallen

geen vergelijking van e.k.m. en t.k.m. mogelijk omdat de t.k.m.-resulta

ten daarvan om hiervoor genoemde redenen (zie par.5.2) niet verkregen zijn.
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Alvorens over te gaan tot rigoreuzere voorstellen t.a.v. voortzetting van

dit onderzoek op basis van een kritische evaluatie van de tot nu toe verkre

gen resultaten, worden eerst enkele minder ingrijpende voorstellen gedaan:

- Onderzocht kan worden in hoeverre de in par.3.4 beschreven parameterschat

ting verbetert (kleine betrouwbaarheidsintervallen, zuivere schatter) in

dien, bij de berekening van de konvolutie-integralen, gebruik gemaakt

wordt van een hogere orde (b.v. kwadratische-) interpolatie i.p.v. de toe

gepaste lineaire interpolatie.

- Nagegaan kan worden of en in hoeverre het interindividueel "vastzetten"

van een of meerdere parameters (b.v. p) leidt tot betrouwbaardere resul

taten, zonder dat het residu systematisch gaat verlopen of signifikant

toeneemt. De vaak nogal brede marges gevormd door de betrouwbaarheids

interval len laten dit mogelijkerwijze toe.

Het tot dusver beschreven onderzoek roept enige vragen op:

A. De door ons ontwikkelde methode om uit relatie (3.4.3) resp. (3.4.12)

en (3.4.13) de parameters te schatten, vertoont enige onaangename eigen

schappen (zie par.5.1):

i) de methode levert geen zuivere schatter op,

ii} het lijkt plausibel zowel uit de simulaties als ook gezien de vorm

van de fit-formules, dat de konditie van de fit (d.w.z. de bij de

berekening van de betrouwbaarheidsintervallen gebruikte a.. (zie
J.l.

par.3.1) ) sterk afhangt van de (meet-) fout in C1. Naarmate de kon-

ditie van de fit met ongestoorde Cl al slechter is, zal dit een des

te sterker effekt hebben.

Op zich zou de onzuiverhei.d van de schatter het gevolg kunnen zijn

van het niet-lineaire karakter van formule (3.4.3). Aan de andere kant

is het ook zeer goed mogelijk dat het feit dat C1 met fout belast is,

hierin een rol speelt.
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Een nader onderzoek naar methoden om parameters te schatten uit for-

mules als (3.4.3) lijkt ons erg nuttig. In het bijzonder indien in acht

nemen van de fout in C1 zou leiden tot

- een zuivere schatter,

- een minder van de fout in C1 afhankelijke..konditie,

- een betere konditie.

Er moet waarschijnlijk gezocht worden naar methoden analoog aan die

in referentie (14). Het zal nuttig zijn hierbij het model

m

L Pi L. x
i=l ~

met -1.£ R
n

- X £ R x = x + e
n ---'X

- P1' .... 'Pm de te bepalen parameters

- L
1

, .•.. ,L
m

, bekende n x n matrices,

te beschouwen.

B. Aangezien bij vele patienten meerdere enzymconcentraties simultaan be

monsterd zijn, en er in elk gevalverscheidene enzymen uitgestort worden,

lijkt het zinvol een schattingsprocedure te ontwerpen zo dat 3,4, •..

enzymen tegelijk in de fit betrokken worden.

Dit is mogelijk onder de hypothesen:

- aile enzymen hebben dezelfde p/V. resp. p/V ,
1. e

- de uitstortingsfunkties f. (i van i-de enzym) voldoen aan
~

Als aan deze hypothesen is voldaan, kan Ci in C1 uitgedrukt worden

volgens formule (3.4.3).
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Het voordeel van het tegelijk in de fit betrekken van meerdere enzymen

lijkt te zijn: de betere verhouding hoeveelheid data tot aantal te be

palen parameters. Mogelijk leidt dit tot verbetering van de konditie

van de fit; bovendien kan op deze wijze de konsistentie van de hypothe

sen bekeken worden.

c. om de gebruikte hypothesen te testen en de toepasbaarheid van de methode

te evalueren, lijkt het ons zinvol om enige dierexperimenten te ontwer

pen. Dit maakt het mogelijk om via het inbrengen van enzym in het intra

vaskulaire kompartiment een "bekende" uitstorting(sfunktie) te simule

reno Indien blijkt dat de op deze wijze, min of meer direkt, bepaalde

waarden van p/vi en P/Ve voor twee enzymen redelijk overeenstemmen,

zal men beide enzymen in vaste verhouding tegelijk moeten infunderen,

de plasmaconcentraties van beide enzymen moeten bemonsteren en de hier

voor beschreven schattingsmethode op de aldus verkregen~.data~Jlloeten_

uitvoeren.

D. Tenslotte zullen de resultaten uit A,B en C gebruikt moeten worden om

nogmaals de patientendata te bezien. Van speciaal belang is of men aan

de hand van de gegevens in staat is de variatie in de patientenparame

ters (zoals wij die vinden) te verklaren.

Verder moet de hypothese dat "p/vi en P/Ve niet aileen voor verschil

lende enzymen per patient, maar ook voor verschillende patienten gelijk

genomen mogen worden" getest worden.
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